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Ansvarstagande kapitalförvaltare
Swedbank Robur1 är en av Nordens ledande kapitalförvaltare, vi integrerar hållbarhetsaspekter i all vår förvaltning och
arbetar ständigt med att påverka bolag till att bli bättre inom hållbarhet och bolagsstyrning. Vi anser att risker inom
hållbarhet och bolagsstyrning kan påverka en fonds avkastning och vi har ett ansvar att agera i dessa frågor, dels i
fondandelsägarnas långsiktiga intresse men också för att leva upp till våra egna och samhällets värderingar. Swedbank
Robur har bland annat skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI2). De beskriver olika metoder för
att bygga in hållbarhetsfrågor i investeringspraxis.
Swedbankkoncernen
Swedbanks starka engagemang i hållbarhetsfrågor är
grundläggande för verksamheten och hållbarhet integreras i affären - i finansierings- och investeringsbeslut,
vid inköp och i betalningsflöden. Genom hänsyn till
miljörelaterade och sociala risker i verksamheten kan
Swedbank bidra till mer hållbara företag och samhällen.
Swedbanks miljöarbete utgår från de områden där störst
miljöpåverkan sker.

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. Swedbanks
hållbarhetsstrategi tar sin utgångspunkt i bankens vision,
värderingar och syfte. Swedbank möjliggör för människor,
företag och samhällen att växa och strävar efter att göra
detta på ett sätt som är hållbart på lång sikt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert
att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och
de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din
återförsäljare eller på swedbank.se

1) Genomgående i rapporten används Swedbank Robur for Swedbank Robur Fonder AB, ett helägt dotterbolag inom Swedbankkoncernen.
2) PRI = Principles for Responsible Investment, är sex principer för ansvarsfull investering utvecklade av investerare för investerare. Mer information finns på unpri.org
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ÅRET I KORTHET

Året i korthet

424

25

74%

Vi deltog och röstade på 424
bolagsstämmor varav 192 i
utlandsnoterade bolag.

Vi röstade på ett 25-tal
marknader.

Totalt röstade vi för cirka 74
procent av fondernas kapital
direktinvesterat i aktier.

91

38%

425

Vi deltog i 91 valberedningar,
varav flera i nynoterade bolag.

Andelen kvinnor i styrelserna där
vi deltagit i valberedningen uppgår
i snitt till 38 procent inklusive
vd, vilket är högre än snittet för
börsen som helhet.

Under året kontaktade vi 425
bolag i hållbarhetsfrågor, till
exempel inom klimat, affärsetik,
leverantörsfrågor, biologisk
mångfald, säkerhet och
mänskliga rättigheter.

42

1 266

5

42 miljoner kronor delades ut från
spararna i Swedbank Humanfond
till ideella organisationer. Totalt
har spararna sedan starten 1994
skänkt över en miljard kronor.

1266 miljarder kronor var det
totala kapitalet som vi förvaltade
i fonder och diskretionära
uppdrag per 31 december 2018.

Fem av våra fonder är
Svanenmärkta.

Årets hållbara aktör

En av världens bästa
fondförvaltare

Årets fondbolag 2018

bolagsstämmor

valberedningar

msek
delades ut

Swedbank Robur fick utmärkelsen som årets hållbara aktör,
vilken bygger på resultatet från
Söderberg & Partners årliga
trafikljusrapport om den svenska
sparmarknaden.

marknader

av fondernas kapital

kvinnor

förvaltat kapital

kontaktade bolag

mdr

Swedbank Robur är en av världens bästa fondförvaltare enligt
Climetrics. I ratingen bedöms både
företagen i fonderna med avseende
på klimatrisker och möjligheter
och fondförvaltarens arbete med
påverkansdialoger, klimatredovisning och publika åtaganden.

Svanenmärkta

Swedbank Robur utsågs till Årets
fondbolag 2018 av Fondmarknaden.se
med motiveringen att vi, utöver
goda resultat sett till avkastningen,
även tagit vara på möjligheten
att påverka vår värld med hur vi
investerar.

4
VD-ORD

Hållbarhet och ägarstyrning –
för den långsiktiga utvecklingen
Hållbarhets- och ägarstyrningsfrågor är något vi tar på stort allvar och som
är djupt rotade i vår strategi och vårt dagliga arbete. Vår ägarpolicy och vår
policy för ansvarsfulla investeringar är grunden i vårt hållbarhetsarbete och
omfattar alla Swedbank Roburs fonder. Vi vill att fonderna äger välskötta
företag som tar ansvar för människor och miljö eftersom det gynnar företagens långsiktiga utveckling. Det är till nytta både för dig som fondsparar
och för företagen.
Med tanke på Swedbank Roburs storlek och vårt renommé
har vi såväl kompetens som kapacitet att driva hållbarhetsoch ägarstyrningsfrågor aktivt. Vi har återkommande
dialoger med stora institutioner som kommuner, landsting
och stiftelser om hur vi tillsammans kan uppnå klimatmål
och säkerställa en hållbar förvaltning. Swedbank Roburs
position och möjlighet att påverka på det här området
är helt unik. Vi gör mycket för att förändra hur kapitalförvaltningen sker och vi är med och bidrar till en bättre
värld. Även andra ser vårt positiva bidrag, förra året var
vi enligt Climetrics en av världens ledande fondförvaltare
avseende publika klimatåtaganden och klimatsmarta
fonder.

Enligt uppskattningar från FN kommer upp till 7000
miljarder dollar att behöva investeras årligen fram till år
2030 för att uppnå de globala målen, det motsvarar nästan tio procent av den totala globala ekonomin eller 600
gånger Sveriges statsbudget. Det innebär att sambandet
mellan hållbarhet och avkastning sannolikt kommer att
stärkas framöver. Med andra ord är hållbarhet och ett
genuint intresse för företagens långsiktiga strategier,
mer än någonsin, avgörande för utvecklingen för såväl
företagen, spararna och inte minst för världen.

”Vår vision är att bli världsledare i hållbart
värdeskapande. Våra kunder förväntar
sig att vi investerar deras pengar på ett
ansvarsfullt sätt och vi är övertygade om
att hållbara investeringar går hand i hand
med långsiktigt lönsamma investeringar.”
Liza Jonson, vd
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2018 var ett år med höjda
ambitionsnivåer
2018 har varit ett händelserikt år för finansbranschen när det gäller hållbarhet. Nya krav från lagstiftaren tillsammans med rapporter som visar på att
klimateffekten är större än vi tidigare trott har givit ett större fokus på hållbarhet och vad näringslivet gör och behöver göra för att ta sitt ansvar.

Eva Axelsson
Chef Hållbarhetsanalys

Marianne Nilsson
Chef Ägarstyrning

Vilka var de viktigaste händelserna i branschen 2018
när det gäller hållbarhet och ägarstyrning?
Eva: Lagstiftaren och branschen har börjat samspela på
ett högre plan än vad vi sett tidigare. 2018 var också
året då vi, enligt lag, började rapportera hållbarhetsinformation nedbrutet per fond. Rapporter från forskarkåren
inom hållbarhet har gett avtryck på hela branschen och
vi har insett att hastigheten i klimateffekten är större än
vi tidigare trott. Det har verkligen satt ett större tryck på
klimatfrågan. Många i finansbranschen har nu vaknat upp.
Det är inte längre bara vi i hållbarhetskåren som driver
frågan utan många är nu medvetna om vad som händer
och vi kan arbeta på ett nytt sätt med att lösa den.
Marianne: Vi ser att Agenda 2030 får ett allt större
genomslag i näringslivet och allt fler bolag knyter dessa
mål till sitt eget arbete. Och trots att alla bolag inte är

Erik Andersson
Chef Investment Management

där ännu är det en viktig inspirationskälla. På regelverksområdet fick vi bland annat ett uppdaterat direktiv som
tydliggör aktieägarnas rättigheter och skyldigheter för
en långsiktigt sund finansmarknad. Vi själva tar också på
oss ett ökat hållbarhetsansvar. Att integrera hållbarhet i
affären är vägen framåt och vi ser ett ökande krav på oss
från kunder och reglerare. Så 2018 var ett år med höjda
ambitionsnivåer, både för branschen och för oss som
fondbolag.
Erik: Vid sidan av lagstiftare och Agenda 2030 var nog
det viktigaste att olika intressenter; konsumenter – drivet
av millenials, företagen och hållbarhetsorganisationer för
första gången drog åt samma håll. Det vill säga såg vikten
av att fokusera på hur vi skapar förutsättningar för att
agera mot en mer hållbar framtid.
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Trenden att välja hållbara alternativ är stark, och
konsumenterna blir allt mer pålästa och engagerade.
Hänger finansbranschen med?
Eva: Jag skulle svara både ja och nej. Vi har växlat upp och
vi förstår och tar vårt ansvar. Ledarna i finansbranschen
är medvetna om utmaningarna och lägger stor kraft på
att möta efterfrågan på hållbara alternativ, en efterfrågan vi välkomnar. Men i branschen finns gamla institutioner och processer som behöver ställas om, det innebär att
vi behöver förändra sättet vi driver vår verksamhet. Vi är
på frågan, men vi behöver göra ännu mer.
Swedbank Robur har arbetat med detta sedan
1980-talet och vi växlar upp och utvecklar oss varje år.
Exempelvis hade vi 40 procent fler dialoger om hållbarhet
2018 än tidigare år. En del av de här dialogerna var tillsammans med andra ansvarsfulla investerare vilket ger
mer muskler för hur vi kan göra skillnad.
Marianne: Vi behöver bli bättre på att synliggöra
det ansvar vi tar. Under 2018 ökade vi vår röstning med
mer än 20 procent. Vi medverkar i 90 valberedningar i
Sverige och tar ett ansvar för styrelseförslag. Så, ja, vi tar
ett ansvar men utmaningen framöver för hela näringslivet är ju att ambitionsnivåer på hållbarhetsområdet
måste höjas. Finansmarknaden är en viktig plattform
för detta. Swedbank Robur är den tredje största ägaren
i Sverige. Vårt ägaransvar är att skapa förutsättning för
välskötta bolag som skapar avkastning för sina ägare på
ett hållbart sätt.
Erik: Vi ligger långt fram till exempel inom integrerad
hållbarhetsanalys och påverkansdialoger gentemot bolag
och vi är framstående inom klimatanpassad förvaltning.
Ändå har vi mycket att göra när det gäller vår egen och
branschens ansats inom hållbarhet. Vi måste våga vara
tydliga och våga ta kortsiktiga negativa ekonomiska
konsekvenser för att långsiktigt skapa värde för våra
sparare och aktieägare. Och hela tiden fråga oss om våra
investeringar är baserade på långsiktigt hållbart värdeskapande? Investeringsgapet för att uppnå FN:s globala
mål är enormt: uppskattningsvis finns bara cirka 1 400 av
de 7 000 miljarder dollar som tros krävas årligen.
Hur ska ni få fler att spara hållbart?
Eva: Vi behöver på ett tydligare sätt visa vad skillnaden är
mellan ett vanligt sparande och ett hållbart, ansvarsfullt
sparande. Att du som sparar gör skillnad och att ditt
kapital driver hållbar utveckling i bolag och nya, gröna investeringar. När man investerar i en fond från Swedbank
Robur ska man veta att man investerar ansvarsfullt.

Marianne: Vår övertygelse är att avkastning och
hållbarhet går hand i hand. Vi måste, precis som Eva
säger, blir bättre på att visa det för våra kunder.
Erik: Enligt Blackrock Institute visar data från perioden
2012 till 2018 att ett hållbarhetsfokuserad investeringsuniversum jämfört med ett brett investeringsuniversum
skapade överavkastning. Detta gällde såväl för utvecklade
marknader som för tillväxtmarknader. Egentligen är det
ganska logiskt att hållbara branscher, hållbara affärsmodeller och dess ledning har större chans att skapa
långsiktigt värde jämfört med företag och branscher som
inte är hållbara eller som inte jobbar med omställning av
sin affärsmodell.
Varför är det viktigt för er att vara en aktiv ägare?
Marianne: Det handlar både om värdeskapande och om
riskminimering. Rätt styrelse och rätt incitamentsprogram skapar förutsättning för hållbara affärer och en bra
revision minskar risker med att investera. Så att vara en
aktiv ägare är en del av vårt förvaltningsuppdrag. Att
göra bolagen bättre och investeringarna därmed tryggare. Begreppet aktiv förvaltning kan inte bara mätas med
hjälp av ”active share” och ”tracking error”. Det finns också
en strategisk dimension utifrån att vara aktiv som ägare.
Vi röstade på 424 stämmor under 2018. Det handlar inte
bara om själva stämman utan också om förberedelser för
att få förslag vi kan stödja. Det sker inte minst genom
arbetet i valberedningarna där vi aktivt är med och lägger
förslag till årsstämmorna.
Hur kommer hållbarhet in i ägarstyrningsarbetet?
Marianne: Det arbete vi bedriver inom ramen för valberedningar, bolagsstämmor och annan ägardialog ger
oss möjlighet att lyfta frågor vi tycker är viktiga för en
långsiktigt hållbar avkastning. Det finns flera exempel på
ägaraktivitet som lyft arbetet med viktiga hållbarhetsfrågor såsom affärsetik och utsläppsmål. Styrelsen spelar
en central roll och tonen från toppen är helt avgörande
för hur bolagen arbetar i frågorna. Därför har vi ägare
ett särskilt ansvar att säkerställa bra styrelser. Ett bra
hållbarhetarbete bygger en stark företagskultur som
lättare hanterar kriser. Överhuvudtaget pratar vi mycket
om vikten av bra kultur oavsett om det är i styrelserummet eller ledningsgruppen.
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Vad ser ni som de viktigaste frågorna att arbeta med
under 2019 när det gäller hållbarhet och ägarstyrning?
Eva: Klimat är överordnat allt– det är bråttom att driva
investeringar till klimatsmarta lösningar. Vi kommer även
att fortsätta arbeta brett utifrån vår hållbarhetsstrategi.
Trots fokus på klimat ska vi inte tappa de sociala frågorna
så som mänskliga rättigheter i leverantörsled. Utveckling
för att integrera hållbarhetsanalys i förvaltning och
påverkan av bolag fortsätter. Vi ska också bli tydligare
med att informera om effekter av vårt arbete, både i bolag
och på vår omvärld.
Marianne: God bolagstyrning är centralt för oss. Det
skapar förutsättning för ett strukturerat och systematiskt
hållbarhetsarbete. Mångfald och heterogena styrelser
utifrån erfarenheter, kunskap och bakgrund. Jämställda
styrelser är högt på agendan. Även under 2018 ökade
andelen kvinnor i ”våra” valberedningsbolag. Etik och
integritetsfrågor kommer allt mer i spåren av artificiell
intelligens och Big data. Sedan vill jag också se en
utveckling där fler bolag redovisar hur affären kopplar
till Agenda 2030.

Erik: Fokus kommer att vara på tre prioriterade områden. Först att utveckla hur vi integrerar hållbarhetsanalys
i våra investeringsprocesser så att den blir fullt integrerad
och en naturlig del. För det andra att skaffa oss mer och
djupare hållbarhetsdata och säkerställa att vi bättre drar
nytta av data som finns till hands. Slutligen behöver vi bli
tydligare i kommunikationen av vårt hållbarhetsarbete
och de teman och investeringar vi konkret gör. De senare
kommer att illustreras av alla våra förvaltningsområden.
Till exempel tror jag vi kommer se mer primärkapitalfinansiering av hållbara investeringar i vår ränteförvaltning.
I både vår fundamentala aktieförvaltning och i vår
allokering tror jag vi får se mer tematiska investeringar
med olika hållbarhetsfokus. Sist men inte minst kommer
även vår systematiska kvantförvalting fortsätta höja
hållbarhetsnivån i olika förvaltade produkter.

8
SWEDBANK ROBUR

Det här är Swedbank Robur
Swedbank Robur är Sveriges största fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. Våra kunder finns i både Sverige och Baltikum och totalt
förvaltar vi cirka 1300 miljarder.
Swedbank Roburs vision är att bli världsledare i hållbart
värdeskapande och vi arbetar kontinuerligt med att öka
fokus kring hållbarhetsfrågor, både i nya och befintliga
produkter. Våra sparare ska känna till hur vi arbetar med
hållbarhet i våra fonder, därför arbetar vi intensivt med
att förbättra informationen om vårt hållbarhetsarbete.
Vår strategi är att erbjuda hållbara, enkla och innovativa
fonder som möter kundernas efterfrågan. Vårt produkterbjudande är transparent både vad gäller namn och
innehåll, med tydliga finansiella fördelar för kunderna och
vi utvecklar moderna investeringslösningar som möter
kundernas behov.

Det grundläggande arbetet kring hållbarhet och ägarstyrning är kärnan i vår verksamhet och alla våra fonder
täcks av vår policy för ansvarsfulla investeringar samt
vår ägarpolicy. För sparare som vill att hållbarhet ska
vara avgörande för valet av bolag i fonderna erbjuder vi
fonder med fördjupat hållbarhetsarbete. Dessa fonder
erbjuds dels i skräddarsydda diskretionära uppdrag och
dels i fonder där bolagens arbete inom miljö, mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik är avgörande i
investeringsbesluten.

Som ansvarsfull kapitalförvaltare arbetar Swedbank Robur utifrån tre olika
metoder där vi integrerar, påverkar och exkluderar.
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 tobak och pornografiskt
material.
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Integrerad förvaltning
Hållbarhet ingår i investeringsfilosofin för all vår
förvaltning. I policyn för ansvarsfulla investeringar har
vi förtydligat hållbarhetsinnehållet i fonderna och vi
beskriver hur FN:s globala mål för hållbar utveckling ska
vägleda våra investeringar.
Påverkan som ägare
Swedbank Robur är en aktiv ägare och har löpande kontakt med styrelse och ledning, huvudsakligen i bolag där
fonderna är stora ägare. Syftet med ägararbetet är att ge
en hållbar god avkastning på lång sikt i de bolag fonderna
äger. Vi påverkar bolag över hela världen – dels via eget
arbete och dels i samarbete med andra, till exempel PRI:s
investerargrupper, analysleverantörer och intresseorganisationer. Förutom att arbeta direkt med bolag har ett
antal teman identifierats där målet är att påverka hela
branscher. Under året har dialogerna bland annat berört
klimat och energi, palmoljeproduktion, barns rättigheter,
levnadslöner och skogsproduktion. Swedbank Robur deltar och röstar på bolagsstämmor globalt och medverkar

i valberedningar i svensknoterade bolag. Viktiga frågor
är styrelsens sammansättning, ledningens ersättningar
inklusive aktierelaterade incitamentsprogram, hållbarhet
samt att bolagen har bra system för styrning, kontroll och
informationsgivning.
Exkluderingar
I november 2018 beslutades att bolag som producerar
tobaksprodukter till mer än fem procent av omsättningen
exkluderas från samtliga fonder från och med 1 januari
2019. Bolag har också uteslutits till följd av att dessa allvarligt kränkt internationella normer och konventioner till
skydd för människa och miljö, utan att visa förändringsvilja. Flera fonder har tillämpat mer långtgående kriterier
och uteslutit produkter såsom alkohol, tobak, spel, vapen
och pornografi samt produktion och el av fossila bränslen.
På swedbank.com/robur finns Swedbank Roburs policy för
ansvarsfulla investeringar och ägarpolicy samt vår lista
över uteslutna bolag.
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Kapitalförvaltning 1

2018

2017

2016

Totalt förvaltat kapital (mdkr)

1266

1252

1170

857

871

789

50

34

40

5

5

4

45

29

36

– varav i fonder (mdkr)
Andel förvaltat kapital med fördjupat hållbarhetsarbete (%) 2
– varav förvaltat med positiva och negativa kriterier (%)

3

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

4

1) Kapitalförvaltning per 2018-12-31.
2) Inkluderar fonder och diskretionär förvaltning med fördjupat hållbarhetsarbete.
3) Andel av totalt förvaltat kapital, förvaltat i Ethica, Talenten, Förbundsfond, Global Impact, Stiftelsefond och Humanfond.
4) Andel av totalt förvaltat kapital. Avser exkluderingar enligt kriterier för Access- och Transferfonder vilka utökades 1 januari,
samt exkluderingar enligt Folksam och KPA:s kriterier.
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Miljöcertifierade
Swedbank Robur är sedan 2003 miljöcertifierade
enligt ISO 14001. Vårt miljöarbete styrs utifrån
Swedbankkoncernens gemensamma miljöledningssystem som har medfört att vi på ett strukturerat
sätt kunnat minska vår miljöpåverkan. Miljöpolicy,
miljömål och strategier vägleder och sätter fokus på
åtgärder där vi kan göra störst skillnad. Miljöarbetet
drivs av verksamhetsansvariga och följs upp och
granskas årligen via både intern och extern revision.
Klimatkompensation för tjänsteresor
För att minska vår egen klimatpåverkan när det
gäller tjänsteresor följer vi Swedbanks resepolicy.
Vi arbetar också kontinuerligt med att öka andelen
interna möten via digitala plattformar för att
minska miljöbelastningen. För de flygresor vi inte
kan undvika för att bedriva vår verksamhet har

vi istället valt att klimatkompensera. Under 2018
klimatkompenserade Swedbank Robur för 500 ton
koldioxid i en solenergianläggning i Indien. Det är
en anläggning som storskaligt framställer el genom
solvärme. Anläggningens positiva effekt är, förutom
den förnyelsebara elen, att den under uppbyggnaden
gav 1000 personer arbete och därefter fortsatt
arbete för 170 personer som dagligen arbetar med
driften. Utöver själva klimatnyttan som projektet ger
sätts två procent av intäkterna av till sociala projekt
i närområdet. Projektet är certifierat enligt CDM
(Clean Development Mechanism) Gold Standard.
Projektet bidrar till följande globala mål
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Så jobbar vi med hållbarhet i våra fonder
Under året har vi haft som mål att hållbarhet ska genomsyra alla fondprodukter oavsett förvaltningsmetod. Vi har uppdaterat vår policy för ansvarsfulla
investeringar med utökat fokus på klimat, och antalet fonder som investerade i bolag som arbetar målinriktat med miljö och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik har ökat. I maj lanserades fonden Global
Impact med strategin att investera globalt i bolag som bidrar till att uppfylla
FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Aktiefonder
I vår aktieförvaltning ingår hållbart värdeskapande som
en grundsten i investeringsanalysen. Genom att integrera
hållbarhet och bolagsstyrningsfrågor med fundamental
investeringsanalys kan vi identifiera risker och hitta bolag
med ett bra och hållbart arbete och få en mer robust
bedömning av bolagsutveckling över tid. Förvaltarna
har tillgång till hållbarhetsanalys från flera externa
analysleverantörer och möjlighet att diskutera sina
portföljer utifrån nyckelfrågor för hållbarhet med Roburs
hållbarhetsanalytiker. Genom extern analys hämtas till
exempel information om fondens koldioxidavtryck, nivån
på hållbarhetsarbetet hos de bolag fonden investerat i,
rankning av bolag med bäst respektive sämst hållbarhetsarbete inom en specifik bransch, samt vilka bolag som är
involverade i allvarliga incidenter. Hållbarhetsanalytikerna
besöker verksamheter, utvärderar bolags risker och
möjligheter och ger dem konkreta utvecklingsförslag. Vi
har också utvärderat våra finansiella motparters hållbarhetsanalyser och gett återkoppling för att uppmuntra
dem att än mer inkludera hållbarhet i sina analyser.
Flera aktiefonder har ett hållbarhetsarbete i investeringsprocessen som är mer långtgående än Swedbank
Roburs policy för ansvarsfulla investeringar. Dessa fonder

investerar aktivt i bolag som strategiskt utvecklar sina
möjligheter inom miljö och klimat, mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor och affärsetik. Här arbetar analytiker och
förvaltare nära tillsammans för att utvärdera nivån på
bolagens arbete i relation till riskerna och aktivt välja in
bolag till fonden; bolag med bra hållbarhetsarbete som
tar vara på affärsmässiga möjligheter inom hållbarhet
eller bolag som bidrar till att lösa globala utmaningar. I
dessa fonder görs också flertalet exkluderingar. Det kan
till exempel vara bolag med verksamhet inom vapen,
krigsmateriel, alkohol, tobak, spel, pornografi eller fossila
bränslen, eller bolag som bryter mot internationella
normer.
Analys, ett sätt att påverka
Den fundamentala hållbarhetsanalysen är avgörande
i förvaltarens investeringsbeslut och skapar samtidigt
förutsättningar att påverka bolag att utvecklas i en mer
hållbar riktning. Ett exempel från året är Scandi Standard
AB där vi analyserat bolaget grundligt för första gången
och delat ett antal utvecklingsförslag med bolaget, varav
flera de redan har påbörjat att införa. Läs mer om denna
analys på sidan 25.

”Hållbarhet är en helt och hållet
integrerad del av de diskussioner vi
för med företag vi investerar i eller
tittar på att investera i.”
Patric Naeslund, Fondförvaltare Allemansfond Komplett

13
HÅLLBARHET I VÅRA FONDER

Ethica - fonder med fundamental ESG-analys
Ethica är aktivt förvaltade aktiefonder. Förvaltaren
söker 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 hållbarhets
analys som avgör vilka bolag som kan ingå i fonderna.
Alla innehav måste klara kraven i hållbarhetsanalysen. Med utgångspunkt i riskprofilen för bolag
och bransch bedöms bolagens arbete inom fyra
huvudområden: miljö och klimat, mänskliga rättigheter, anställdas arbetsförhållanden och affärsetik.
Bolagens förmåga att hantera kritiska frågor i sin
verksamhet och bransch är avgörande för investering.

Centrala frågor i årets analyser har varit FN:s globala
hållbarhetsmål, övergripande strategi och styrning,
miljöpåverkan i tillverkning och produkter, arbetsförhållanden i leverantörsled, hälsa och säkerhet och
affärsetik. Utöver hållbarhetsanalysen granskades
samtliga bolag i Ethicafonderna utifrån incidenter
kopplade till kränkningar av internationella normer.
Bolag med bekräftade kränkningar underkändes. Ethica
avstår även från investeringar i en mängd produkter
och verksamheter som inte är förenliga med hållbar
utveckling, det är bolag som hade mer än begränsad
tillverkning eller försäljning av vapen och krigsmateriel, tobak, alkohol, spel eller pornografi och bolag som
producerade fossila bränslen såsom kol, olja och gas.

Räntefonder
Swedbank Robur avstår i enlighet med den uppdaterade
policyn från att investera i statsobligationer utgivna av
länder som allvarligt försummar grundläggande sociala
och politiska rättigheter eller som är föremål för FN:s
säkerhetsråds sanktioner. För räntefonderna har vi även
processer för hur förvaltarna ska ta hänsyn till hållbarhet
och bolagstyrning vid val av räntepapper utgivna av
bolag, så kallade företagsobligationer. Företagsobligationer som emitteras 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 hållbarhetsarbete. En tydlig
skillnad från aktieförvaltning när det gäller påverkans
arbete, är att man inom ränteförvaltningen inte kan rösta
på bolagsstämmor, men ränteförvaltarna för kontinuerliga
dialoger kring hållbarhet med emittenterna.
Hållbara obligationer
Ytterligare en skillnad är att ränteförvaltarna kan välja
att investera i så kallade gröna obligationer, eller andra
hållbara obligationer, en riktad finansiering med sikte på
gröna eller hållbara lösningar. Denna möjlighet finns inte
på samma sätt på aktiesidan. Hållbara och gröna obligationer är en snabbt växande del på både den svenska

och internationella räntemarknaden. Under 2018 har
de utgivna volymerna fortsatt öka kraftigt och antalet
emittenter och investerare blir allt flera. Swedbank Robur
har under 2018 markant ökat sin exponering mot denna
typ av obligationer. Under året har räntefonderna där
investeringsinriktningen så tillåter, över lag viktat upp
sin andel i gröna eller hållbara obligationer från omkring
fyra procent till omkring tio procent av portföljen. Som
stor investerare har Swedbank Robur möjlighet att
påverka inriktningen och utvecklingen för denna typ
av värdepapper till exempel genom diskussionen av
tänkbara kommande projekt, men även de villkor som
omger emissionerna av gröna och andra hållbara obligationer. Att välja in värdepapper i räntefonderna som ökar
inslaget av hållbarhet är ett komplement till fondernas
ordinarie investeringsprocesser där avkastning är det
huvudsakliga målet.
I förvaltningen av fonden Ethica Företagsobligationsfond sker bolagsanalyser avseende hållbarhet och i vissa
fall har även hållbarhetsanalysteamet träffat bolag och
kommit med konkreta förslag hur de kan utveckla sitt
hållbarhetsarbete inom till exempel miljö och klimat,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor eller affärsetik.
Fonden följer kriterierna för övriga Ethicafonder och
gör samma exkluderingar.
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Blandfonder och 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. 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.
Påverkan på externa fondbolag
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. I och med uppdateringen av vår policy införde vi en tidsbegränsning för de
fall då vi inte lyckas finna en gemensam värdegrund med
ett externt fondbolag. Om Swedbank Robur inte ser en
förbättringspotential, kommer fondandelarna säljas av i
linje med interna avyttringsprocesser senast inom två år.

Indexnära och kvantbaserade fonder
I indexnära förvaltning, Access-fonderna, ligger fokus på
att exkludera vissa typer av bolag. I aktiv kvantbaserad
förvaltning, däribland pensionslösningar som Transfer
fonderna, Aktiefond Pension och Mixfond Pension, används
såväl exkluderingar som aktivt inval av bolag till fonderna
baserat på hållbarhet.
Hållbarhetsarbetet i samtliga kvantbaserade produkter,
däribland Accessfonderna, har fördjupats under året. Utöver
de krav som ställs i Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, utesluter dessa fonder nu också bolag
som till mer än fem procent producerar eller distribuerar
krigsmateriel, tobaksprodukter eller alkohol, bolag som
bedriver kommersiell spelverksamhet eller distribuerar

pornografiskt material. De avstår även från investeringar
i bolag som producerar eller distribuerar vapen, eller
som bryter mot principerna i internationella normer om
mänskliga rättigheter eller begår allvarliga miljöbrott.
I pensionslösningarna och övrig kvantbaserad aktiv
förvaltning används flera metoder för att öka hållbarhetsinnehållet, till exempel används poäng på företags
hållbarhetsarbete för att lyfta nivån på bolag generellt i
fonderna eller beräkningar av hur stor del av företagens
omsättning som bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål. I
september medverkade Robur till att ta fram en så kallad
ESG-future på OMX-index.

”Som det största svenska fondbolaget ska
vi agera ansvarsfullt och bidra till hållbarhet inom de bolag vi äger. De kommande
tio åren kommer världsförbättrare vara
ett stort investeringstema.”
David Stenlund, Chef Kvantitativ förvaltning
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Global Impact
I maj 2018 lanserade vi Swedbank Robur Global Impact,
en aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag
som bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar
utveckling och en bättre värld.
Fonden är en temafond med 80–150 innehav och har en
placeringshorisont på tre till fem år. Bolagen vi investerar
i ska ha en verksamhet som bidrar till att uppfylla FN:s
globala mål och de ska respektera internationella normer.
Fonden investerar inte i känsliga produkter (tobak, alkohol,
spel, vapen och pornografi) eller i fossila bränslen1. Innan
investering görs alltid en analys av bolagens arbete med
avseende på miljö och klimat, mänskliga rättigheter samt
arbetsvillkor och affärsetik.

Bolag som är intressanta kan till exempel vara verksamma
inom hälsosektorn och ta fram behandlingar och botemedel för världens allvarligaste sjukdomar. Det kan även
vara bolag som genom sin verksamhet hjälper till att
bevara miljö och artrikedom på land och i hav, till exempel
genom teknik för avfallshantering, vattenrening och
utsläppsbegränsning. Andra intressanta bolag kan vara
sådana som erbjuder teknologier för klimatomställning,
som förnyelsebar energi, energieffektivisering och gröna
byggnader, eller som är verksamma inom hållbar matindustri, lågkostnadsbostäder samt hygien och sanitetsteknik.
1) Utesluter alla bolag som har produktion av fossila bränslen, och så
gott som alla som framställer el från fossila bränslen.

Exponering mot FN:s globala mål
Investeringarna i Global Impact kan organiseras i fyra världsförbättrande teman – klimat, grundläggande behov, naturresurser och möjliggörande.
Alla bolag fonden investerar i har omsättning inom verksamhet som bidrar till att uppfylla FN:s globala mål genom de produkter och tjänster de
säljer, och totalt 58 procent av omsättningen från bolagen i fonden är direkt relaterad till de globala målen. Detta kan jämföras med motsvarande
siffra på tio procent hos fondens jämförelseindex, MSCI All Country World index.

Möjliggörande
4%

Naturresurser
7%

Klimat 29%

Grundläggande behov 18%

Bolagen i Global Impact bidrar till att: 1

Generera 32 800 MWh
förnyelsebar energi

Rena och distribuera 676
miljoner liter dricksvatten

Generera 16 000 ton ma
terial för återanvändning

Behandla 530 miljoner
liter avloppsvatten

Motsvarar cirka 2 900
svenska hushålls energiförbrukning under ett år.

Motsvarar cirka 185 000
personers årsförbrukning
av vatten för mat och dryck.

Motsvarar den totala
mängden avfall som
produceras under ett år
av cirka 34 000 personer.

Motsvarar cirka 2 900
svenska hushålls årsproduktion av avloppsvatten.

Bidra med 11,2 miljoner
kronor till medicinsk
forskning och utveckling

1) Exemplen visar hur bolagen i fonden har bidragit, beräknat på ett viktat genomsnitt av fondens innehav under 2018. Siffrorna är en prognos för en
investering motsvarande fondens genomsnittliga förmögenhet under 2018.
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Aktiv ägare
Swedbank Robur vill investera i hållbara och långsiktigt lönsamma bolag. En
väl fungerande styrelse och god bolagsstyrning är då grundläggande. Vi är stor
ägare i många bolag och en av de största ägarna på Stockholmsbörsen. I vårt
förvaltningsuppdrag från fondandelsägarna ingår att utöva ett ansvarsfullt
ägande i de bolag fonderna investerar i. Vi engagerar oss långsiktigt i bolagen
genom att delta i valberedningar, rösta på bolagsstämmor och genom kontinuerlig dialog med styrelse och ledning. Som minoritetsägare värnar vi minoritetens rättigheter och likabehandling av alla aktieägare.
Väsentliga ägarfrågor under året
Vårt ägarutövande sker huvudsakligen inför och på
bolagsstämmor, genom deltagande i valberedningar och
genom löpande dialog med bolagens styrelse och ledning.
Vi värnar om den svenska ägarstyrningsmodellen där
ägare, styrelse och företagsledning i bolagen har olika
roller vad gäller ansvar, rättigheter och skyldigheter. Det
är viktigt att en god balans upprätthålls mellan dessa
funktioner.
Bolagstämman är bolagens högsta beslutande organ
och under året har vi deltagit på 424 stämmor på ett
25-tal olika marknader, huvudsakligen i Europa, Nord
amerika och Asien. Vi har därmed utökat vår röstning
jämfört med tidigare år.

Att tillsätta styrelse är en väsentlig ägarfråga och i år har
vi deltagit i fler valberedningar i svensknoterade bolag än
tidigare år. Vi arbetar för en mångfald av olika kompetenser och erfarenheter och har bidragit till att öka andelen
kvinnor i dessa bolags styrelser.
Flera bolag har under året presenterat förslag
avseende aktierelaterade incitamentsprogram till ledning
och nyckelpersoner. Vi har haft dialoger inför bolagsstämman med ett 60-tal styrelser i svenska bolag, och vissa
utländska, för att säkerställa att utformingen av dessa
samverkar med aktieägarnas långsiktiga intressen. Vi
vill se rimliga program med tydliga prestationskrav och
informationsgivning.

Den svenska ägarstyrningsmodellen
Aktieägare

Valberedning

Bolagsstämma

Revisorer
Ersättningsutskott

Styrelse
Revisionsutskott

VD och företagsledning
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Förslag på beslut på bolagsstämmorna rörande bolagens
kapitalanskaffning har varit frekvent förekommande,
inte minst i de mindre bolagen. Vi vill att utformningen
av villkoren för bemyndiganden till styrelsen att besluta
om nyemissioner ska vara rimliga och vi för dialog med
bolagen och agerar om vi inte anser att de är till förmån
för alla aktieägare. En viktig parameter är att de ska vara
rimliga i förhållande till bolagets strategi.
Hållbarhetsfrågor får alltmer utrymme på bolagsstämmor i Sverige, vilket märks både i vd-talen och under
frågestunden.
Under året har vi utvärderat och tagit ställning till två
offentliga uppköpserbjudanden.

Valberedningar och bolagsstämmor (antal)

Väsentliga ägarfrågor
 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

2018

2017

2016

Deltagande i valberedningar 1

91

81

69

– andel kvinnor i bolagsstyrelser (%) 2, 3, 4

38

37

36

424

336

295

232

195

171

43

31

34

192

141

124

23

8

9

Deltagande på bolagsstämmor (totalt)
– varav på bolagsstämmor i svensknoterade bolag

5

– av vilka är extrastämmor
– varav på bolagsstämmor i utlandsnoterade bolag
– av vilka är extrastämmor

1) Varav 90 i bolag noterade i Sverige och en i bolag noterat i Finland.
2) I styrelser där Swedbank Robur deltagit i valberedningen.
3) Jämförelsen görs för varje enskilt år separat då valberedningsbolagen varierar mellan åren. Utgångsläget för åren 2016-2018
var 33%, 34% och 35%, vilket innebär en ökning för respektive år med cirka 3 procentenheter.
4) Inklusive vd om bolagsstämmovald.
5) Inklusive 8 stämmor i onoterade bolag.

Valberedningar
En väsentlig del av vårt ägarutövande sker genom deltagande i valberedningar. Vi anser att grunden för välskötta
och lönsamma bolag är att de 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, mångfald och oberoende.
Styrelsens sammansättning är därför en viktig ägarfråga.
Valberedningarna säkerställer en systematisk och
strukturerad process för styrelsetillsättning där styrelsen
utvärderas, kompetensbehov identifieras och kravprofiler
tas fram. Vi söker brett efter lämpliga kandidater dels
genom egna nätverk, som vi kontinuerligt arbetar för att
utöka med nya personer, men också med hjälp av rekryteringskonsulter. Väl förankrade förslag gör att arbetet
under stämmosäsongen underlättas.

Valberedningens uppgifter
Förberedande organ inför bolagsstämman med
uppgift att:
 Utvärdera styrelse
Utvärdera nya styrelseledamöter
 Föreslå ordförande till stämman
 Föreslå styrelsens sammansättning
 Föreslå revisorer
 Föreslå arvoden till styrelse och revisorer
 Föreslå valberedningsmandat

18
AKTIV ÄGARE

Ägarledda valberedningar är i huvudsak ett svenskt fenomen men förekommer även i Finland och Norge. Utöver 90
svenska bolags valberedningar, deltog vi även i ett finskt
bolags valberedning.
Antalet valberedningar har ökat från tidigare år.
Swedbank Roburs valberedare är anställda och oberoende
styrelseledamöter i fondbolaget samt externa personer
som vi knutit till oss. På vår webbplats finns mer information om i vilka bolag vi deltagit i valberedningen och vilka
våra valberedare är.
Swedbank Robur har även under en längre tid arbetat
systematiskt för att bidra till en jämn könsfördelning i de
bolagsstyrelser där vi deltagit i valberedningen. I de bolag
där vi under året deltagit i valberedningen har nyvalsandelen, oavsett kön, varit fortsatt hög, cirka 15 procent,
och andelen kvinnor i styrelserna har ökat och uppnådde
i genomsnitt en andel om 38 procent (inklusive vd om bolagsstämmovald ledamot). Det är högre än genomsnittet
för börsen som helhet som uppnådde 34 procents andel.
Den positiva trenden med ökad andel kvinnor i börsbolagens styrelser har skett trots att det under de senaste
åren har börsnoterats ett stort antal bolag med en lägre
andel kvinnor i styrelserna än genomsnittet i
börsbolagen. Genom arbetet i valberedningar
bidrar Swedbank Robur till FN:s femte hållbarhetsmål om jämställdhet.
Några exempel på bolag där vi deltagit i valberedningen under året och där andelen kvinnor i styrelsen i år
ökat till över 40 procent är exempelvis Biotage, Boliden,
Camurus, Elekta, Instalco Intressenter, Invisio Communications, MAG Interactive, Mekonomen, Pandox, Probi,
Securitas och Tobii.
Att få fler kvinnor i operativa roller på ledande positioner är också grunden för ett bredare urval för framtida
styrelser. Enligt Andra AP-fondens kvinnoindex är
andelen kvinnor i börsbolagens ledningar nu 23 procent
(en ökning från 22 procent 2017) vilket är en förbättring

jämfört med tidigare år men fortfarande lägre än vad som
uppnåtts i styrelserna. Detta är ett område som vi anser
att bolagens styrelser måste fokusera mer på.
Det är även viktigt att styrelsen förstår både risker och
möjligheter på hållbarhetsområdet och därför måste valberedningarna säkerställa att styrelsen lägger tillräckligt
med fokus på dessa frågor.
Kundernas representant på bolagsstämman
I Sverige deltar vi normalt på bolagsstämman med egen
representation och i utländska bolag deltar vi genom
fullmaktsröstning (proxy voting). Under året röstade vi
för cirka 74 procent av fondernas kapital som är direktinvesterat i aktier.
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 förslagen utifrån vår ägarpolicy och riktlinjer för
röstning i utländska bolag, vilka finns på vår webbplats,
och vi har tillgång till 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
Inför stämmorna för Swedbank Robur ett stort antal
dialoger med både styrelser och bolagsledningar med
syfte att säkerställa att stämman fattar bra beslut i
alla aktieägares gemensamma intresse. Även om vi är
stor ägare totalt sett på Stockholmsbörsen är vi alltid
en minoritetsägare i de enskilda bolagen, varför vi alltid
värnar minoritetsägarnas intressen.
Uppmärksammade stämmor under året var exempelvis
Nordeas stämma med förslag av flytt av huvudkontoret
till Finland. Vi röstade för styrelsens förslag utifrån att
Nordea är en nordisk bank med europeiska ambitioner
som vill kunna verka inom den europeiska bankunionen.

”I år har vi röstat på 424 stämmor,
det är fler än någonsin tidigare”
Caroline Sjösten, Ägarstyrningsansvarig

1) Nordic Investor Services.
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Atlas Copcos stämma innehöll frågor från aktieägarna
kring utdelningen av Epiroc. De flesta bolagen har bra
och relevanta presentationer av verksamheternas
hållbarhetsaspekter och vi ser fram emot att den trenden
fortsätter både hos stora och mindre bolag.
Under året har vi deltagit på åtta bolagsstämmor i
onoterade bolag, vilka inte har krav på att följa börsregler
eller liknande. Men för att underlätta en framtida notering
finns det stora fördelar med att redan på ett tidigt skede
anpassa sig till de regelkrav som kommer med notering.
På en extra bolagsstämma i Eltel röstade vi nej till ett
förslag avseende nya styrelseledamöter. Förslaget som

Andel kvinnor i börsbolagens styrelser
%
40

Swedbank Robur

Stockholmsbörsen

framlades av en större ägargrupp hade inte hanterats
inom ramen för valberedningsarbetet vilket vi ansåg att
det borde ha gjorts för att säkerställa ett förslag som är
i alla ägares intresse. På stämmor i Oncopeptides och Vicore Pharma röstade vi nej till förslag från valberedningen
avseende incitamentsprogram till vissa styrelseledamöter. Vi uppfattar programmen som komplexa, med drag av
anställningslika villkor, vilka vi finner mindre lämpliga för
styrelsearvoden. Vidare röstade vi nej till valberedningen
i Sivers IMA Holdings förslag på höjda styrelsearvoden, då
vi ansåg att både nivån och höjningen var för höga.
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Almedalen
Politikerveckan i Almedalen är ett viktigt forum för
samhällsdebatten i Sverige. Swedbank Robur bjöd
under året in till två seminarier, varav ett om hur företagande kan styras mot ett mer långsiktigt agerande.
Panelen hade stor samsyn i vad som krävs för att
säkerställa ett verkligt långsiktigt agerande i bolagen.
Flera i panelen lyfte fram ägarnas ansvar, stöd och
inspiration när det gäller bolagens viktiga affärsmässiga vägval. Styrelserna har en viktig roll att spela
för att säkerställa att företagskultur och värderingar
är långsiktiga. Långsiktighet handlar till stor del
om kvalité i affärsmodell och verkställande vilket är
företagsledningens ansvar.
Panelen diskuterade också vikten av mod att
göra långsiktiga investeringar samt hur innovation
och långsiktighet går hand i hand. FN:s globala mål,
Agenda 2030 och hur företagen kan bidra var också

Röstningsbara agendapunkter – oavsett
förslagsställare
ett område som diskuterades som avgörande för
långsiktigt hållbara affärsmodeller.
Panelen bestod av:
Röstade FOR
Caroline af Ugglas, Vice vd Svenskt Näringsliv,
Röstade AGAINST
Caroline Berg, Styrelseordförande Axel Johnson,
Röstade ABSTAIN
Martin Lundstedt, vd och Koncernchef AB Volvo,
Röstade kring
Martin Tiveus, Chief Commercial Officer på
Klarna, för
periodicitet
från och med 1 september vd Attendo, say on pay (1 år)
Staffan Bohman, Styrelseordförande i bland annat
Electrolux och Impilo,
Sören Mellstig, Styrelseordförande Ellevio,
CellaVision och Impilo
Åsa Hedin, Styrelseledamot i bland annat CellaVision
och Tobii
Moderator: Caroline Sundewall

Akt

20
AKTIV ÄGARE

Ersättningar – vad och
hur påverkar ägare?
Som stor ägare på Stockholmsbörsen involveras Swedbank Robur i vissa
beslut om ersättningsfrågor. Området är brett och ersättningsfrågor inne
fattar alltifrån vd-löner, styrelsearvoden, bonusar och incitamentsprogram.
Vem beslutar egentligen vad? Vad är ägarnas respektive styrelsens uppgift?
Åsa Nisell, ägarstyrningsansvarig på Swedbank Robur reder ut begreppen.
Vilka ersättningsfrågor hanterar ägarna
och vilka hanterar styrelsen?
Det stämmer att vi har olika ansvarsområden. Styrelsearvoden föreslås av valberedningarna, där ägare som
Swedbank Robur kan ingå, och bolagsstämman fattar
sedan beslut. Bolagsstämman tar också beslut om de
övergripande principerna för ledningen, den så kallade
”ersättningspolicyn”.
Vd:s lön däremot, är en fråga för styrelsen och en
del av anställningsvillkoren. Ett vanligt sätt att hantera
ersättningar är den så kallade ”farfarsprincipen” vilket
innebär att styrelsen även ska godkänna ersättningar till
de personer som rapporterar till vd. För att hantera ersättningsfrågor har styrelsen ofta ett ersättningsutskott
som bereder frågorna samt eventuella aktierelaterade
incitamentsprogram. Aktierelaterade incitamentsprogram
beslutas också av stämman. Ny lagstiftning är på gång,
på grund av uppdaterat EU-direktiv, där styrelsen behöver
avge en mer utömmande ersättningsrapport som också
ska godkännas av bolagsstämman.

Hur ser processen ut när ni kontaktas inför
stämmorna i ersättningsfrågor?
Oftast blir vi kontaktade av styrelsens ordförande eller
ordförande i ersättningsutskottet som vill diskutera
förslag som ska beslutas av bolagsstämman. Det gäller
särskilt de aktierelaterade programmen. För oss som
ägare är det viktigt att förstå styrelsens motivering till
programmen. Vi utvärderar även hur programmen stödjer
bolagets strategi och finansiellt hållbara mål samt att de
ger rimliga utfall.
Vad krävs av er som ägare när ni utvärderar
aktierelaterade incitamentsprogram?
Det gäller att förstå bolagets möjligheter, utmaningar
och finansiella målsättningar för att säkerställa att
prestationskraven är rimliga. Under året hade vi dialog
om cirka 60 program, de flesta i svensknoterade bolag,
men vi blir även kontaktade av allt fler utländska bolag. I
cirka 25 procent av programmen gav vi synpunkter som
påverkade programmens utformning, främst avseende
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” Vi utvärderar även hur programmen
stödjer bolagets strategi och finansiellt
hållbara mål samt att de ger rimliga utfall.”
Åsa Nisell, Ägarstyrningsansvarig

prestationskraven för tilldelning men också avseende
informationsgivning. Ändringarna medförde att vi kunde
rösta ja till programmen. I ett par fall röstade vi nej för att
programmen var utformade så att vi inte kunde stödja dem.
Vad tycker ni om nivåerna på styrelsearvoden?
Generellt är arvodena för mindre och medelstora bolag
inte höga, i förhållande till arbetsinsats och ansvar, och
vi ser en trend uppåt. Kraven på styrelserna och omfattningen på styrelsearbetet har ökat under senare år. Det
händer oftare att kandidater tackar nej, främst till styrelseuppdrag i mindre börsbolag på grund av att ersättningen är för låg jämfört med andra uppdrag. Kostnaden för
styrelsearvodena är fortfarande relativt låg i jämförelse
med ledningens ersättningar och det är viktigt att kunna
rekrytera personer som har tid för uppdraget och som
inte har för många andra uppdrag. I allt högre grad finns
det även krav på att styrelseledamöterna ska äga aktier i
bolaget, vilket är något vi i grunden tycker är bra.

Vad är viktiga principer när ni fattar beslut om
långsiktiga incitamentsprogram?
Vi brukar säga att de ska kunna ”förklaras och försvaras”.
Det innebär att de ska vara prestationsbaserade, förutsägbara och rimliga både vad avser utfall för deltagarna
och i form av kostnader för bolaget och eventuell utspädning för aktieägarna.
Vilka skillnader ser ni mellan svenska och
utländska bolag?
I Sverige är det ganska vanligt med teckningsoptioner
som deltagarna köper och därmed riskerar egna medel.
Utomlands är det vanligare med optioner eller aktier som
är ”gratis” och som inte kräver någon prestation utan bara
fortsatt anställning under ett visst antal år. Det tycker
vi är sämre. Ersättningsnivåerna i till exempel USA och
Schweiz är också betydligt högre än i Sverige. Därför har
vi också fler exempel på att vi röstar nej till ersättningsförslagen i utländska bolag.

Swedbank Robur röstade nej till IPC:s förvärv av BlackPearl
Swedbank Robur röstade, vid en extra bolagsstämma
i december, i International Petroleum Corp. (IPC) nej
till ett samgående med BlackPearl Resources Inc.
(BlackPearl). Båda bolagen är kanadensiska gas-och
oljebolag noterade i Toronto och i Stockholm med
familjen Lundin som huvudägare. Anledningen till att
vi röstade nej till affären var att IPC skulle få för stor
exponering mot kanadensisk tungolja samt oljesand
och därmed betydande hållbarhetsrisker, vilket
påverkar vår långsiktiga syn på affären.

När Swedbank Robur utvärderar förslag till företagsaffärer görs en sammantagen bedömning ur både
industriellt och finansiellt perspektiv utifrån olika
tidshorisonter såväl som ur ett hållbarhetsperspektiv.
Swedbank Roburs syn på utvinning av oljesand är
baserad på att det krävs mer energi och genererar
högre koldioxidutsläpp än konventionell utvinning
samt medför miljörisker avseende främst vatten och
mark i känsliga områden. De största fyndigheterna av
oljesand finns i Kanada och Venezuela.
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Aktierelaterade incitamentsprogram
Swedbank Robur har under året haft dialog med styrelserna i ett 60-tal svensknoterade bolag, avseende aktierelaterade incitamentsprogram inför bolagsstämmans beslut.
Det bidrog till förbättringar i programmen för ungefär en
fjärdedel av bolagen avseende förbättrad information,
tydligare prestationskrav och rimligare program. I Assa
Abloy, Bilia, BoneSupport och Nobina har vi verkat för att
det i aktiesparprogrammen inte ska finnas vederlagsfria
så kallade ”matchningsaktier” utan programmen ska vara
helt prestationsbaserade. I Ericsson och Tele2 har vi verkat för att höja prestationskravet avseende det relativa
TSR-måttet (aktiekursutveckling inklusive utdelningar i
relation till en jämförelsegrupp av bolag).
I vissa fall anser vi att programmen hade sådana
brister avseende prestationskrav att vi inte kunde rösta
för dem. Det gällde exempelvis program i Millicom,
Oncopeptides, Swedish Orphan Biovitrum och International Petroleum Corp. I ABB, AstraZeneca, Autoliv,
Lundin Mining och Lucara Diamond röstade vi nej i den
rådgivande omröstningen av ersättningsrapporten på
grund av bristande prestationskrav för tilldelningar i de
aktierelaterade incitamentsprogrammen. I ABB röstade vi
också emot taket för ledningens maximala ersättningar
för år 2019 eftersom vi ansåg det vara för högt.
Nyemissioner
För att befintliga aktieägare inte ska missgynnas anser vi
att nyemissioner i första hand ska 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 och
vara inom rimliga gränser.
Under året har vi röstat för och deltagit i företrädes
emissioner i till exempel Saab, Hemfosa Fastigheter,
Mekonomen och Dustin Group. Inför eller i samband
med notering på börs eller handelsplats har vi deltagit i
emissioner i bland annat i Projektengagemang Sweden.
Vidare har vi deltagit i riktade emissioner i exempelvis
Hoist, SmartEye, Sedana Medical, Starbreeze, Sivers IMA
och Nitro Games.
Liksom tidigare år beslutade årsstämman i Sagax, i
enlighet med styrelsens förslag, om ett nyemissionsbemyndigande i syfte att finansiera förvärv av fastigheter.
Även detta år röstade Swedbank Robur nej eftersom vi
anser att bemyndigandet är för omfattande. Bemyndigandet har en begränsning till tio 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
Trenden att knoppa av verksamheter i separata bolag,
vilka delats ut till aktieägarna, har fortsatt. Vi ser positivt
på att bolag renodlar verksamheten. Vi har bland andra
röstat för Atlas Copco’s utdelning av Epiroc och Hemfosa
Fastigheters utdelning av Nyfosa. Både Epiroc och
Nyfosa noterades på Stockholmsbörsens Large Cap lista.
Därutöver har Kinnevik delat ut MTG till aktieägarna.
Offentliga uppköpserbjudanden
I år har vi tagit ställning till kontantbud på två svensk
noterade bolag, Capio och Cinnober Financial Technology.
I båda fallen kom vi initialt fram till att buden var för låga
men efter att budgivarna återkommit med höjda bud,
kunde de accepteras.
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. Generellt sett är vi dock
en mindre ägare i utlandsnoterade bolag jämfört med de
svensknoterade bolagen vilket inte ger samma möjlighet
att påverka stämmoförslagen 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.
Största enskilda marknad för fondernas utländska
aktieinnehav är den amerikanska, vilket också avspeglas i
röstningen, även om vi i allt högre grad röstar för innehav
i Asien. Exempelvis har vi i år röstat på fler bolagsstämmor i japanska bolag och vi har för första gången röstat i
koreanska och kinesiska bolag.
Totalt har vi till cirka 85 procent röstat för de framlagda förslagen vilket är i linje med tidigare år. Beslut där vi
röstade nej avsåg huvudsakligen när CEO föreslås vara
styrelseordförande samt beslut avseende ledningens
ersättningar. Vi anser att styrelseordförande och CEO
inte ska vara samma person då det ingår i styrelsens
uppgift att utse och kontrollera bolagsledningen. Därför
har vi röstat för aktieägarförslag som föreslår att rollerna
separeras. Vi röstade emot förslag om aktierelaterade
ersättningar till bolagsledningen när det saknades eller
var för låga prestationskrav, eller om programmen leder
till orimliga utfall och har bristande transparens. Det

23
AKTIV ÄGARE

gäller för de flesta av de amerikanska bolagen. Vi röstade
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Exempel på påverkan
Under året kontaktade Swedbank Robur åtta asiatiska
bolag som inte tillhandahöll ett komplett röstningsunderlag, i god tid inför stämman eller saknade översättning till engelska. Vårt budskap var att vi önskar
relevant information på engelska inför kommande

Röst
aktie

bolagsstämmosäsong. Bolagen vi kontaktade var:
Keyence Corporation, Largan Precision, Lokman
Hekim, Naver, Parade Technologies, Poletowin, TOPBI
och Victory New Material.

Akti
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Påverkansdialoger för hållbar utveckling
Genom våra påverkansdialoger vill vi utveckla hållbarhet inom vår bransch
och förbättra såväl kvalitet som lönsamhet hos bolag och emittenter. Vi vill
förebygga och minska allvarliga konsekvenser för människor och miljö och
bidra till hållbar omställning av samhället.
Våra hållbarhetsanalytiker träffar regelbundet bolag,
diskuterar deras hållbarhetsarbete och ger utvecklingsförslag. Vi följer upp förslagen för att få kontinuitet och
bekräftelse att bolagen utvecklas i rätt riktning. Det gör
vi genom platsbesök, möten med bolagsledningar och
genom samarbeten med andra ägare för att förflytta
bolag i hållbarhetsfrågor.

Analysdialog

Verksamheter med höga risker inom hållbarhet ska ha
ett väl utvecklat hållbarhetsarbete, styrelsen ansvarar
för övergripande policydokument och att styrning och
uppföljning står i relation till riskerna. Vår huvudstrategi är att vi gör mer nytta genom att stanna kvar i en
investering och via dialoger påverka till förändring, än att
sälja. Vårt angreppssätt för bolagsdialoger om hållbarhet
har tre grundläggande syften:

Aktiv ägardialog

Bolagsförflyttning

Nivå av påverkan
Kontakt för att samla kunskap
om affärsmöjligheter och
riskhantering.

Återkommande kontakt och
återkoppling där fonderna är stora
ägare eller viktig intressent.

Målstyrd bolagskontakt för att
utveckla bolags riskhantering
och affärsstrategier.

Cirka 70 procent av våra dialoger under året handlade om att uppnå en positiv bolagsförflyttning, 15 procent
var analytiska dialoger och ytterligare 15 procent var som stor ägare.

”Vi blir kontaktade av företag som ber
om vår hjälp för att utvecklas i en mer
hållbar riktning.”
Shane Chaplin, Hållbarhetsanalytiker
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Analysdialog
Dialog med bolag ingår i investeringsprocessen för våra
aktivt förvaltade fonder. Det ger oss information om
företagens affärsmöjligheter och riskhantering. Det kan
vara dialoger med bolag vi redan äger eller som vi avser
att äga i framtiden. Analys och kontakt kan också ske vid
incidenter, olyckor eller när bolag fattar beslut som får
särskilt stor hållbarhetspåverkan. När rapportering är
otillräcklig eller saknas helt, särskilt i mindre företag eller

på tillväxtmarknader, är ofta det enda sättet för oss att få
relevant information att kontakta bolagen. Men även om
informationen håller hög standard kan vi få en djupare insikt genom att träffa ledningen innan vi fattar ytterligare
beslut om investering eller påverkansdialog. Kvaliteten
på dessa dialoger är en nyckel till framgångsrika, aktivt
förvaltade fonder.

Nibe
Nibes hållbarhetsarbete analyserades under första
halvåret. Hållbarhetsanalytiker Kristin Wallander
besökte även Nibes fabrik i Kina. Särskilt fokus lades
vid rutiner för hälsa och säkerhet, leverantörsarbete
samt personalfrågor. Vi fann att Nibe arbetar brett
med hjälp av till exempel certifieringar inom miljö och
kvalitet samt utvärderar riskleverantörer och följer
upp dem genom platsbesök. De områden vi fann som
bör utvecklas ytterligare var ett systematiskt förebyggande säkerhetsarbete för att minska skadetalen, en
gemensam systematik inom alla bolag för leverantörsuppföljning samt, processer för att integrera hållbarhet

i nyförvärvade bolag. Vår bedömning efter analysen var
att kvaliteten på Nibes hållbarhetsarbete lever upp till
kraven vi ställer i flertalet fonder med hållbarhetskriterier. Vi kommer att följa deras arbete och utvecklig de
kommande åren.
Denna dialog kan kopplas till följande globala mål:

Scandi Standard
FN:s globala mål har präglat bolagsanalyserna för
Ethica under året. Scandi Standard väckte vårt intresse
utifrån sina förutsättningar att bidra till hållbar
livsmedelskonsumtion. Vi fann affärsmodellen ligga
väl i linje med trender såsom ökad efterfrågan på
kyckling, lokalproducerade livsmedel, hälsosam livsstil,
minskad köttkonsumtion och klimatanpassning. Under
våren påbörjade vi en integrerad investeringsanalys
för att bedöma såväl finansiella förutsättningar samt
kvaliteten i hållbarhetsarbetet hos bolaget. Vid samma
tid blev vi kontaktade av Scandi Standard som hade
hört talas om Swedbank Roburs erfarenhet inom
hållbarhetsanalys och var intresserade av att få vår syn
på deras riskarbete. Ett antal möten samt platsbesök
vid produktionsanläggningen i Valla låg till grund för

analysen. Scandi Standard har ett systematiskt arbete
inom hållbarhet och en tydlig ambition att utveckla cirkulära affärsprocesser. De har antibiotikafri produktion
i majoriteten av sina anläggningar och hög standard
avseende djurvälfärd, vilket ger dem en stark position
i en internationell jämförelse. Vi har delat konkreta
förbättringsförslag med bolaget som valt att inför flera
av dem, däribland att upprätta och publicera koncernpolicys för djurvälfärd och antibiotikaanvändning.
Denna dialog kan kopplas till följande globala mål:
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Aktiv ägardialog
Proaktiva dialoger sker med bolag där vi är en stor ägare.
Det är oftast med bolag på den svenska marknaden där
Swedbank Robur är en av de största ägarna, men kan
även vara med utvalda internationella bolag som är
viktiga innehav i fonderna. Målet med dessa dialoger är
främst att diskutera hållbarhetsstrategi, men också att

främja hållbart värdeskapande i bolagen och ge återkoppling. Våra förslag och synpunkter i dessa dialoger kan få
betydande inflytande över företagets riktning. Några
exempel på sådana dialoger under året är Essity, Boliden,
MTG, NENT, Millicom, Volvo Trucks, Telia och IPC
(se sidan 21).

Bolagsförflyttning
De flesta av våra dialoger genomförs med målet att skapa
en positiv förflyttning för bolagen och hållbart värde över
tid. Dessa dialoger är ofta riskbaserade men handlar också
allt mer om att dra nytta av möjligheter, särskilt där bolag
kan bidra till FN: s globala mål. Tematiska dialoger faller
också inom denna kategori där vi samarbetar med andra

Hexagon
I samband med vår hållbarhetsanalys av Hexagon
träffade vi de ansvariga för hållbarhetsfrågor och gav
förslag till hur de kunde utveckla sitt hållbarhetsarbete
och sin rapportering för 2018.
Hexagon tillhandahåller informationsteknik för till
exempel infrastruktur, gruvdrift, jordbruk och allmän
säkerhet och för att mäta och inspektera kvalitet i
tillverkningsprocesser. Nyckelfrågor är att attrahera
och behålla spetskompetens samt att säkerställa att
bolagets policys följs i alla delar av en decentraliserad
organisation. Vi fann att Hexagons hållbarhetsarbete
har förbättrats de senaste åren genom flera omfattande

investerare och tar hjälp av specialiserade leverantörer
för att öka vår möjlighet till inflytande. Vid allvarliga
incidenter eller överträdelser av internationella normer
kan vi etablera en målstyrd dialog och följa utvecklingen
över tid.

åtgärder inom till exempel leverantörsutvärderingar och
att motverka mutor och korruption. Bolaget kan dock
utvecklas ytterligare till exempel genom att tillsätta
en hållbarhetschef och att sätta upp mål relaterade till
klimat, miljö och säkerhet. Vi bedömer att Hexagon har
stora möjligheter att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.
Denna dialog kan kopplas till följande globala mål:

Dialog med bolag på bevakningslistan
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 ta ställning
till. Till exempel gruvolyckor med stora miljö-, socialaoch finansiella konsekvenser eller bolag anklagade för
kränkning av arbetstagares rättigheter. Bolag kopplade
till sådana incidenter har vi bevakat extra under året.

I början av 2018 fanns drygt 80 bolag på vår interna
bevakningslista. I samband med uppdateringen av vår
policy för ansvarsfulla investeringar såldes ett antal
bolag och i september ägde fonderna endast 27 bolag på
bevakningslistan. Av dessa var 11 innehav i aktivt förvaltade fonder och resterande inom indexnära fonder. Dessa
bolag har haft hög prioritet i dialogerna på grund av
kombinationen av vårt ägarskap, kritiska hållbarhetsrisker
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Bolagens hållbarhetsförbättringar 2018
Inget svar

Svar

Förbättringar/implementering

35

Förbättringsmål
uppfyllda

30
Andel bolag %

för bolagen och att de är verksamma i branscher med
särskilt stora risker kopplat till människors hälsa och miljö.
Det är nästan uteslutande bolag inom materialutvinning
och gruvdrift, olja, gas och energi.
Internationella standarder såsom FN:s Global Compact
och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter utgör en bas för vår dialog i dessa fall. Vi identifierar risker och förbättringsområden och formulerar
mål som måste uppnås för att bolagen ska kunna avföras
från listan. 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 dialog bidrar vi till förbättrad styrning av
bolagen. Alla är dock inte öppna för dialog med investerare kring hållbarhet och det kan ta tid innan ett bolag
förmår formulera behovet av förändring. När de väl sätter
upp mål och påbörjar implementering kan förbättringar
däremot ibland komma snabbt.
50 procent av de bolag vi bevakade och inledde dialog
med under året åtog sig att göra förbättringar och
påbörjade implementering. I 23 procent av dialogerna
uppnåddes alla förbättringsmål. För närvarande är nästan
50 procent av dialogerna med bolag på bevakningslistan
i någon av de inledande tre faserna. Resultatet bedöms
enligt en utvärderingsskala, som återfinns schematiskt
till höger.

25
20
15
10
5
0

1

2

3

4

Utvecklingssteg

5

6

7

BHP är ett exempel på bolag som uppnådde de mål vi satt
upp för vår dialog med dem, då de hanterat sina sociala
och miljömässiga åtaganden efter damolyckan i Samarco
i Brasilien 2015. Chevron utvecklade sitt riskarbete inom
klimat och mänskliga rättigheter och har friats från vidare
ansvar för oljespill i Ecuador. Flera bolag minskade efter
dialog sin exponering mot högriskprojekt, till exempel
Cairn Energy och Kosmos Energy som dragit sig ur
Västsahara och Rio Tinto som avslutat sin verksamhet i
det kontroversiella gruvprojektet Grasberg i Indonesien
och Västra Papua.

Rio Tinto går ur kontroversiellt gruvprojekt
Sedan 1996 har gruvbolaget Rio Tinto varit delägare i
gruvprojektet Grasberg Gold and Copper i Indonesiska
Västra Papua. Det drivs av amerikanska Freeport McMoRan och gruvan använder kontroversiella metoder där
gruvavfall pumpas direkt ut i närliggande flodsystem
och sedan fångas upp i ett omfattande sedimenteringsområde nedströms. Människor och natur längs med ett
över 16 mil långt flodsystem och 60 kvadratkilometer
land har påverkats negativt av detta. Projektet har också kantats av problem med arbetsmiljö och relationerna
till ursprungsbefolkningen i omkringliggande byar är
ansträngd. Dessutom har indonesiska staten signalerat
intresse för att ta ett majoritetsägande i Grasberg
gruvan. Detta har medfört svårigheter att erhålla
produktionsvolymer och intjäning ligger långt under

prognoserna de senaste åren. Rio Tinto bedömde att
de hållbarhetsmässiga riskerna såväl som de finansiella
och politiska riskerna var för stora och sålde i juli sin
andel i projektet till den indonesiska staten.
Swedbank Robur har haft dialog med Rio Tinto om
gruvprojektet i Grasberg under många år, med målet att
säkerställa att bolaget inte enbart var en passiv partner
utan tog en aktiv del i miljö- och hållbarhetsarbetet vid
gruvan. Rio Tinto hade visat en sådan utveckling och
förflyttat sitt riskarbete framåt, därför kan det vara en
brist för det fortsatta arbetet i Grasberg att Rio Tinto
nu valt att sälja sin del. Rio Tinto har emellertid gått
ur vad som var bolagets mest riskfyllda projekt och
därigenom blivit mer attraktivt för investerare som
söker lägre hållbarhetsrisk i sina investeringar.
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Samarbeten i temafrågor
Klimatfrågan var det enskilda tema som skapade flest
dialoger, mycket tack vare vårt deltagande i investerarinitiativet ClimateAction100+ samt två projekt inom
PRI-nätverket som riktade sig mot oljebolag och deras
arbete kopplat till Parisavtalet. Totalt kontaktades över
200 bolag inom dessa projekt och Swedbank Robur

ansvarade för att leda dialogerna med ryska Gazprom
och svenska Lundin Petroleum. Palmolja var ytterligare
ett tema för årets dialoger, också det ett samarbete inom
PRI. Utöver tillverkare och distributörer utökades dialogen
till att även omfatta ett antal asiatiska banker och deras
policys för att motverka avskogning.

Royal Dutch Shell leder oljesektorn med Parisavtalets åtaganden.
Climate Action 100+ är ett femårigt investerarinitiativ
för att säkerställa att de bolag i världen som släpper
ut mest koldioxid vidtar nödvändiga åtgärder mot
klimatförändringar. Initiativet stöds av Swedbank Robur
och mer än 300 andra investerare som tillsammans
står bakom mer än 32 000 miljarder dollar i förvaltat
kapital. Investerarna uppmanar bolagen att förbättra
sin styrning, minska utsläppen och utvärdera klimatrelaterade risker.
För flera stora oljeproducenter har klimat väckt
frågor på årsstämmorna. På Shells årsstämmor 2017
och 2018 röstade Swedbank Robur för fastställandet
av mål för koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet.
Frågan fick inte den nödvändiga andelen av rösterna
som krävdes för beslut, men trycket på Shell kvarstod
via ClimateAction 100+ projektet. Swedbank Roburs
egna analytiker har också haft dialog med Shell om
klimatfrågor under de senaste sju åren.

I slutet av november besökte Råvarufondens
förvaltare Göran Villner och hållbarhets
analytiker Shane Chaplin flera energibolag
i Texas för att diskutera hur de hanterar
miljörisker och andra hållbarhetsrisker.

I december 2018 uppnåddes ett genombrott när Shell
meddelade att de skulle visa vägen för klimatarbete i
oljeindustrin genom följande åtaganden:
 Fastställa kortsiktiga mål för nettokoldioxidutsläpp,
tidigare hade Shell endast satt långsiktiga mål
Koppla dessa mål till styrelsens ersättning
 Årligen mäta framstegen mot målen
 Anpassa sina aktiviteter till rekommendationerna
från Taskforce on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD)
 Se över sina klimatförändringsrelaterade
lobbyaktiviteter
I och med detta har Shell gått längre än något annat
stort oljebolag och Swedbank Robur, tillsammans andra
investerare, kommer följa Shells arbete och utvärdera
att företaget håller sina löften.
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Dialogresultat 2018
Under året kontaktade vi 425 bolag om deras hållbarhetsarbete. Av dessa var över 350 utanför Sverige. Detta
berodde främst på att vi genomfört dialoger i samarbete
med andra internationella investerare och med bolag på
vår bevakningslista. Våra egna analytiker kontaktade
186 bolag och hade med dessa totalt 265 unika kontakt

Påverkansarbete fonder (antal)

tillfällen. Cirka hälften av dessa kontakttillfällen var
antingen telefonkonferenser, personliga möten eller
fältbesök till fabriker, gruvor eller oljeproduktionsanläggningar i Sverige och utomlands. Varje kvartal publicerar
vi listor över bolagskontakter i hållbarhetsfrågor på vår
webbsida.

2018

2017

2016

425

299

382

– varav bolag noterade i Sverige

74

81

65

– varav bolag noterade i utlandet

351

218

317

– varav kontaktade av egna analytiker

186

160

160

Antal kontakttillfällen, egna analytiker

265

261

283

– varav möten 2

142

96

79

Kontaktade bolag i hållbarhetsfrågor

1

1) Kontaktade av egna analytiker (186), av leverantörer (84) och inom ramen för investerarsamarbeten (155).
2) Avser telefonkonferenser och fysiska möten.
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Klimatfrågan var det viktigaste ämnet och togs upp i nästan alla bolagsmöten. Tydlig rapportering av koldioxidutsläpp, mål och incitamentsprogram och anpassning till Parisavtalet är några av de frågor vi driver i
kontakterna med bolagen.
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Klimat
Vi har sett en ökad medvetenhet om hur klimatrelaterade risker och möjligheter påverkar finanssektorn och är övertygade om att branschen behöver
förändras drastiskt. Detta blev särskilt viktigt under 2018 när forskning visade
att vi bara har 12 år på oss att fundamentalt ställa om samhället för att begränsa uppvärmningen av planeten till 1,5 eller 2 grader. För Swedbank Robur
är klimat ett viktigt fokusområde för vår förvaltning och våra produkter.
Vi har också tagit en aktiv roll för att driva vår bransch i rätt riktning.
Den globala klimatutmaningen och
finansbranschens ansvar
Swedbank Robur ökade under året sina samarbeten inom
klimatområdet. Genom nätverk som Swedish Investors
for Sustainable Development (SISD), Climate Action 100+
och International Investors Group on Climate Change
(IIGCC) arbetade vi för att påverka regeringar och bolag
att ställa om till hållbara lösningar. Swedbank anslöt sig
under året till Science Based Targets Initiative, som ska
identifiera vetenskapliga metoder för företag att sätta
mål för minskning av växthusgaser i linje med Paris
avtalet. Swedbank Robur kommer att bidra till metod

Fältbesök på en fracking anläggning tillhörande
Diamondback Energy nära Midland.

1) Taskforce on Climate-related Financial Disclosures

utvecklingen för vetenskapliga mål inom finansbranschen.
Målen kommer att vägleda bankens hållbarhetsarbete.
Swedbank Robur har under året även anslutit sig till
TCFD1:s rekommendationer. Det kommer att påverka vår
verksamhetsstyrning såväl som vår strategi, riskhantering, mål, mätetal och rapportering gällande klimat och
miljö. TCFD-rekommendationerna är ett nytt verktyg för
finanssektorn som kan öka medvetenheten om klimat
risker och möjligheter och bidra till stabilitet, i en tid när
klimatförändringen tydligt framstår som en av vår tids
största utmaningar.
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Fondernas klimatavtryck
Vi har under många år arbetat systematiskt med klimatrisker genom vår
hållbarhetsanalys av bolag och genom vårt påverkansarbete. Sedan 2015
redovisar vi årligen koldioxidavtryck för våra fonder. Detta arbete har uppmärksammats, enligt Climetrics är Swedbank Robur en av världens bästa
fondförvaltare med avseende på klimatsmarta fonder, i en jämförelse av
600 internationella kapitalförvaltare.

Klimatavtryck aktiefonder jämfört med index
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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 fondernas respektive jämförelseindex 2018-12-31. Endast fonder med utsläppsdata för ≥ 75 procent av
fondens marknadsvärde redovisas. Beräkningarna omfattar utsläpp inom GHG Protocol scope 1 och 2. Utsläpp i leverantörsled inkluderas inte.

Fondens exponering mot branscher och regioner påverkar
hur stort avtrycket är, ibland kan innehav i enskilda
bolag också spela in. Stål-, cement- och energiindustri är
exempel på klimattunga branscher medan till exempel IT

och mjukvara och tjänstesektorerna generellt har låga
utsläpp. I flera rankningar står sig våra aktiefonder mycket
bra i jämförelse med andra vad avser klimatpåverkan.
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