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Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan båda öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. På sppfonder.se hittar du informationsbroschyr och faktablad.
För fonder med risk 6 eller 7, i risk/avkastningsskalan i faktabladet, kan värdet variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder.

SPP Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Storebrand Asset Management AS, som i sin tur ägs av norska Storebrand ASA.
Vi är Sveriges största fondbolag efter storbankerna. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. I Sverige representeras Storebrandkoncernen av SPP Pension & Försäkring, SPP Fonder, Storebrand Asset Management
filial Sverige samt Storebrand Fastigheter AB.
Detta är en publikation från SPP Fonder/Storebrand.
E-post: info@sppfonder.se
Tel: 08-614 24 50
Publiceringsdatum: 11 maj 2020.

För mer information
om hållbarhet
– besök sppfonder.se
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Bättre
framtid

Möjlighet
till högre
avkastning

Smartare val

Ledare:

Bortom coronakrisen
Matthew Smith,
Chef Hållbara investeringar

Under perioder som präglas av global
oro, både socialt och finansiellt, är våra
första reaktioner ofta kortsiktiga och
drivna av rädsla. Med ett okänt virus på
frammarsch och ekonomiska indikationer
som bjudit på den snabbaste djupdykningen sedan 1980-talet så har vi fått se
prov på detta i form av både bunkring
av toalettpapper och konserver samt
omfattande försäljningar på aktiemarknaden. Problemet med sådana reaktioner
är att även om de kan verka vettiga på
individnivå så bidrar de till att förvärra
den kollektiva situationen. Osäkerhet
kan skapa ångest och ångest kan i sin tur
skapa panik.
Även om börskrascher och globala
pandemier kan leda till extrema fall av
kollektiv galenskap bör vi inte glömma
bort det faktum att vi befinner oss mitt i
en paradox som kan få konsekvenser på
betydligt längre sikt. Vår fortsatta ekonomiska tillväxt är baserad på ett ohållbart
utnyttjande av våra högst begränsade
naturresurser.
På kort sikt skapar världens utnyttjande
av naturresurserna välstånd och välfärd
samt ger oss en ständigt ökande levnadsstandard. På medellång till lång sikt kommer emellertid den ökande bristen på de
här resurserna sannolikt att undergräva
de finansiella marknaderna och orsaka
social instabilitet.

Vårt finansiella system fortsätter att
underskatta naturen och dess bidrag
till vår ekonomi och detsamma gäller
effekterna av förstörda naturresurser.
Näringslivets och vår individuella jakt på
ekonomisk avkastning har eroderat naturens kollektiva värde. Det här kommer
troligtvis inte bara att påverka avkastningen negativt framöver, utan i takt med att
naturen blir allt mer oförutsägbar och
dramatiskt på grund av miljöförstöring
så hotas även det välstånd som vi har
byggt upp under många år. Hela regioner
och sektorer kan komma att bli stora
förlorare om vi inte kan minska vår negativa påverkan på miljön och begränsa
uppvärmningen av vår planet.

Covid-19 katalysator till
förändring
Ironiskt nog kan coronapandemin som
sveper över världen vara den katalysator
som behövs för en snabbare övergång till
en grön ekonomi. Viruset har redan tydligt visa hur nära vår ekonomiska aktivitet
är kopplad till miljöförstörelsen. Kinas
ekonomiska nedgång, kopplad till den
drakoniska men effektiva sociala isolering
som genomfördes för att stoppa viruset,
har minskat landets luftföroreningar i så
stor omfattning att antalet dödsfall orsakade av andningsrelaterade sjukdomar år
2020 förväntas bli 50 000–100 000 färre
än normalt. I Venedig har frånvaron av
massturism gjort att de vanligtvis smutsiga och förorenade kanalerna blivit klarare
och lokalbefolkningen har rapporterat att
de har sett fiskar i kanalerna för första
gången som någon kan minnas.

Utmaningen är givetvis att få de här kortsiktiga förbättringarna att bli bestående.
Om man blickar framåt mot 2021 och
därefter kan ett fortsatt lågt oljepris komma att göra många sektorer olönsamma,
vilket mycket väl skulle kunna stimulera
ökade investeringar i det växande antalet
alternativ inom förnybar energi. Reseförbud och fler människor som jobbar
hemifrån kan göra att de anställda blir
skickligare på att använda digital kommunikation och därmed göra att fler kan
börja arbeta på distans permanent. Bolag
kan då komma att dra slutsatsen att
minskat resande till och från jobbet ökar
produktiviteten och sänker kostnaderna.
En hel del pekar dock på att den största
möjligheten finns inom den offentliga
sektorns åtgärder för att hantera krisen.
Faith Birol, chef för den internationella
energimyndigheten (IEA), har redan uppmanat regeringar över hela världen att se
till att deras stimulansåtgärder innehåller
planer för det helt avgörande globala projektet att bygga en framtid med hållbara
energikällor.
Covid-19 är utan tvekan den enskilt mest
dramatiska hälso- och ekonomiska krisen
sedan andra världskriget. Krisen kommer
att ebba ut förr eller senare, men inte utan
att förändra oss i grunden. Vår uppgift
som investerare är att inte bara minimera de omedelbara negativa ekonomiska
effekterna, utan också att se till att de investeringar vi gör för våra kunders räkning
bidrar till en ekonomisk återhämtning som
är stabil och mer hållbar på lång sikt.

Ta hand om dig, stanna hemma och unna dig den både trevliga och viktiga
läsning som vi bjuder på i den här utgåvan av Fokus – hållbara investeringar.
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Hållbarhet
Hållbarhet är en central del i vår kapitalförvaltning och i det löfte vi ger till våra
kunder. Vår strategi för hållbara investeringar bygger på tre metoder: exkludera,
inkludera och aktivt påverka. En metod löser inte allt, det krävs kombinerade
insatser för bestående förändring och att skapa långisktigt hållbart värde.
Vi exkluderar – mycket omfattande kriterier
Vi väljer bort, exkluderar bolag, som bryter mot våra riktlinjer för hållbara investeringar.
Normbaserade exkluderingar
Vi väjer bort bolag som bryter mot internationella
normer och konventioner eller är involverade i
annan oacceptabel verksamhet.

Produktbaserade exkluderingar
Vi väljer bort bolag vars omsättning till mer
än 5 % kommer från produktion och/eller
distribution av:

• Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
• Allvarlig klimat- och miljöskada
• Ekonomisk brottslighet och korruption

•
•
•
•
•

Övrigt
• Kontroversiella vapen

Vapen/krigsmateriel
Tobak
Alkohol
Spel
Pornografi

• Cannabis
• Fossila bränslen
• Bolag med stora
fossilreserver

SPP Grön Obligationsfond har särskilda regler gällande fossila bränslen.
Vi väljer bort sektorn 10 energi (utvinning av kol, olja och gas) och i övriga sektorer väljer vi bort bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen. Skälet till de särskilda
fossilkriterierna är att SPP Grön Obligationsfond ska ha möjlighet att skapa förändring i utmanande branscher.

Vi inkluderar – att välja de mest hållbara bolagen
Det främsta verktyget för att välja in bolag är SPP Fonders hållbarhetsbetyg. Syftet med
betyget är att integrera ESG-aspekter i alla investeringar och säkerställa långsiktig avkastning.
Cirka 4 500 bolag världen över får ett hållbarhetsbe
tyg mellan 0–100. Data samlas in från flera externa
leverantörer, varav en del är öppna källor. Vi analyserar
bolagens ESG-risker och möjligheter gällande produk
ter och tjänster. Vi sätter ihop ett totalbetyg utifrån
bolagens anpassning till FNs globala hållbarhetsmål.
Vår analys och det sammanlagda betyget integreras
systematiskt i alla investeringsprocesser.

I ett antal fonder väljs även så kallade lösningsbolag
in, som vi har definierat som bolag vars produkter
och/eller tjänster bidrar till en grön omställning. För
oss är det viktigt att investera brett inom olika tekni
ker, exempelvis gröna transporter, cirkulär ekonomi
och förnybar energi. Det är en del av vår indexnära
tankegång för att diversifiera oss när det gäller risker
och ta vara på möjligheter.

Vi påverkar aktivt – att utöva inflytande genom engagemang och samarbete
Ett aktivt ägande minskar riskerna och förbättrar kvaliteten i våra investeringar. Av vårt totala
hållbarhetsarbete utgör aktivt ägarskap en betydande del.
Vår målsättning är att ge bästa möjliga riskjusterade
avkastning till våra kunder samtidigt som vi förbättrar
bolagen vi investerar i utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Inom viktiga områden har vi en pågående dialog
med bolagen i fonderna. Det kan röra sig om allt ifrån
bolagsstyrning till sociala och miljörelaterade frågor.
Dialogerna är viktiga för att vi ska kunna avgöra om ett
bolags verksamhet är ansvarsfull och levererar hållbar
avkastning till våra kunder. För att vi ska lyckas med
vårt arbete inom aktivt ägarskap måste det finnas en
nära koppling mellan de dialoger som förs samt
4
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exkludering. Därav fortsätter vi ofta att föra dialog
med bolagen som vi exkluderat för att utmana dem
att utvecklas vidare. Vi prioriterar också att lägga
resurser på bredare samarbeten inom investerargrupper och forum som finns tillgängliga via UNPRI,
Climate Action 100+ Swesif och FNs nätverk Swedish
Investors for Sustainable Development (SISD). Genom
samarbete bidrar vi till att både förbättra de individuella bolagen och till att förflytta normer och åstadkomma bestående förändring. Det är nyckeln till långsiktigt
framgångsrik kapitalförvaltning.

SPP Fonder gör alla
fonder fossilfria
För att vi ska kunna minska den globala uppvärmningen
och klara 1,5-gradersmålet krävs en kraftfull omställning
mot en fossilfri värld.
Klimatfrågan är en ödesfråga och finansbranschen spelar en nyckelroll i omställningen och för att målen i Parisavtalet
ska uppnås, FNs globala hållbarhetsmål.
– Som investerare ska vi bidra på det
sätt vi kan. Världen befinner sig i en helt
ohållbar ekvation, där klyftan mellan de
globala planerna att finansiera fossila
verksamheter och de klimatplaner som
världens ledare enades om i Paris 2015
bara ökar, säger Åsa Wallenberg, VD för
SPP Fonder.

Viktigt att satsa på
framtidsbolag
SPP Fonder har under flera år systematiskt adresserat klimatfrågan från
olika perspektiv och successivt minskat
Co2-exponeringen i samtliga aktie- och
ränteinvesteringar. Nu tas ytterligare
krafttag och bolag med fossil verksamhet
exkluderas från samtliga fonder.

’’

Åsa Wallenberg,
VD, SPP Fonder

– Vi måste inse att alla bolag inte kommer att vara en del av framtiden. Vi ska
därför backa bolag som kan förändra sin
verksamhet och har möjlighet att vara
en del av en lönsam hållbar ekonomi,
allokera kapitalet till dem och utmana
branscher som inte är förenliga med de
globala klimatambitionerna.

Ytterligare konkret exempel är att Europeiska Investeringsbanken slutar att
finansiera projekt för fossil energi från
2021. Under den pågående coronapandemin höjs även många röster för att
olika typer av statliga stöd framförallt bör
riktas till de bolag som kan bidra till en
mer hållbar framtid.

Ökande risker med fossila
investeringar

Det faktum att föroreningar från användning av fossil energi inte heller bara bidrar till klimatförändringar utan även till
stora hälsorisker för oss människor gör
att fossila verksamheter går en krävande
framtid till mötes,.

Enligt Åsa finns det också politiska och
regulatoriska skäl till att inte vara investerad i företag med fossil verksamhet.
– Koldioxidutsläpp kommer troligtvis att
beskattas allt hårdare framöver och det
är en risk som finansbranschen kanske
inte har prissatt fullt ut ännu. Dessutom
kan fossila verksamheter få det svårare
att erhålla finansiering i framtiden.

– SPP Fonder har som ambition att vara
ledande på hållbar kapitalförvaltning och
erbjuda våra kunder framtidsinriktade,
klimatsmarta produkter. Vi står nu i ett
vägskäl där fler måste välja riktning och
visa med sina investeringar vilken framtid de vill se. Det är dags för fler att gå
från ord till handling – framtiden väntar
inte, avslutar Åsa.

Koldioxidutsläpp kommer troligtvis att
beskattas allt hårdare framöver och det är
en risk som finansbranschen kanske inte
har prissatt fullt ut ännu.

’’
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SPP/Storebrands hållbarhetsbetyg – vår guide
till hållbara investeringar

Lars Qvigstad Sørensen,
Portföljförvaltare

Investeringar som tar hänsyn till miljön, socialt ansvar och ägarstyrning (ESG) håller på att bli allt mer viktiga när investerare tar
placeringsbeslut. SPP/ Storebrand är en pionjär inom hållbara
investeringar sedan 1995 och ligger i framkant när det gäller att
hållbara investeringar.
ESG-investeringar är ett område i snabb
förändring. De verktyg och metoder som
ansågs vara ledande tidigare kanske inte
räcker till i år. Det beror på att vi hela
tiden får nya insikter inom exempelvis
klimatvetenskap, tillgång till ny data och
inte minst att vi har FNs globala mål för
en hållbar utveckling (SDG)*. Vi har bara
10 år på oss att nå de globala målen
vars syfte är att uppnå ett globalt hållbart samhälle till 2030.
Som en del i våra satsningar på att
investera hållbart har vi lanserat ett nytt
och förbättrat hållbarhetsbetyg.

Metodik
Vårt hållbarhetsbetyg delas upp i ESGrisk (50%) och SDG-möjligheter (50%).
ESG-riskkomponenten tas fram med
hjälp av dataleverantören Sustainalytics
nya ranking för ESG-risk. SDG-möjligheter är i sin tur uppdelad i två delar:
produkter/tjänster och verksamheter.
Det huvudsakliga bidraget till SDG-möjlighetsbetyget kommer från den del av
ett bolags intäkter som ligger i linje med
att uppnå SDG-målen. Ett bolags betyg
inom denna del avgörs genom en analys
av vårt hållbarhetsteam som kompletteras med data om gröna intäkter från
dataleverantören FTSE.
Ett bolag som producerar vindturbiner,
såsom Vestas Wind Systems, kommer
exempelvis få 100 procent av sina intäkter klassificerade som gröna och därmed

maxbetyg inom SDG-produkter/tjänster.
Ett mindre bidrag till SDG-möjligheter
kommer från betyget inom SDG-verksamheter. Det avgörs av en ranking av
bolagets könsfördelning som tas fram av
Equileap. Det sammanlagda betyget är
därmed sammansatt enligt figur 1.

Implementering
SPP Fonders exkluderingslista består av
bolag som har exkluderats från fondernas investeringsunivers eftersom de
bidrar till allvarliga kränkningar av
mänskliga rättigheter och internationell
lagstiftning, det vi kallar normbaserade exkluderingar. Andra bolag tillhör
produktbaserade exkluderingar, där
vi exkluderar produktkategorier eller

sektorer som inte är hållbara. Dessa
produkter eller sektorer är förknippade
med en betydande risk för skada på
samhället, miljön eller hälsan.
Det finns två huvudsakliga sätt att
implementera ett ESG-betyg när det
gäller urval av värdepapper:
• Screening: Negativ screening säkerställer att inga investeringar görs i
exkluderade bolag.
• Viktning: Bolag som får höga ESGpoäng viktas upp och bolag med lägre
ESG- poäng viktas ned jämfört med
ett jämförelseindex som exempelvis
MSCI World.

Figur 1.
Sammansättning av SPP/Storebrands hållbarhetsbetyg

ESG risk
50 %

SDG
Möjlighetsbetyg
50 %

SDG intäkter
40 %

Jämställdhet
10 %
* Sustainable Development Goals (SDG)
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Vi fortsätter att utveckla vår hållbarhetsmetodik för att alltid ligga i framkant
med den data som görs tillgänglig inom
hållbarhetsområdet och de nya regelverk
som kommer inom området.

’’
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forts. SPP/Storebrands hållbarhetsbetyg – vår guide till hållbara investeringar
Exempel på bolags hållbarhetsbetyg
Nedan visas några bolag och deras respektive hållbarhetsbetyg Q1 2020.
Tre av de bästa och sämsta bolagen utifrån SPP/Storebrands hållbarhetsbetyg.

Bolagsnamn
Om bolaget
Sektor
					

ESGriskbetyg

SDGbetyg

Jämställdhetsbetyg

Totalbetyg

Vestas Wind
System
			

Danskt bolag som tillverkar, säljer,
installerar och underhåller vindkraftverk.
Höga betyg inom samtliga indikatorer.

Industribolag

Bästa
4%

Bästa
1%

Bästa
22 %

100

Waste
Management
			

Amerikanskt bolag baserat i Nordamerika
som är verksamt inom återvinning och
miljötjänster. Överlag höga betyg.

Industribolag

Bästa
7%

Bästa
1%

Bästa
23 %

98,4

Xylem
			
			
			
			

Ledande vattenteknikbolag. Skapar
innovativa tekniska lösningar för att möta
världens behov inom områden som
vattentillgång, avloppsvatten och energi.
Höga betyg inom samtliga indikatorer.

Industribolag

Bästa
15 %

Bästa
4%

Bästa
20 %

81,4

Saudi
Electricity
			
			
			
			

Har monopol på att generera, överföra
och distribuera elektrisk energi i Saudiarabien. Svaga betyg på grund av låg
transparens och hantering av koldioxidutsläpp, vattenanvändning och relationer
med lokala samhällen.

Samhällstjänster

Sämsta
1%

Sämsta
50 %

Sämsta
33 %

17,7

Continental
Resources

USA-baserad olje- och gasproducent
Energi
med verksamhet i North Dakota. 		
Använder den utsläppsintensiva metoden
hydraulisk frackning som har stor negativ
påverkan på ekosystem. I konflikt med
lokala ursprungssamhällen. Svag hantering av utsläpp, anställdas hälsa och
säkerhet.

Sämsta
5%

Sämsta
31 %

Sämsta
1%

14,9

China Rare
Earth Group
			
			
			
			
			

Kina-baserat bolag som är verksamt
Råvaror
inom smält- och valsningsindustri för		
järnfri metall. Bolaget förädlar och säljer
sällsynta jordartsmetaller och andra
råvaror. Mycket svag hantering av utsläpp,
relationer med lokala samhällen samt de
anställdas hälsa och säkerhet.

Sämsta
1%

Sämsta
24 %

Sämsta
13 %

3,0

Tre av de bästa och sämsta bolagen utifrån SPP/Storebrands hållbarhetsbetyg. Komponenterna – betyg inom ESG-risk (viktning 50%),
SDG (40%) och jämlikhet (10%) – visas som percentiler av de 3 943 bolag som erhållit ett betyg (exklusive bolag på SPP/Storebrands lista
med exkluderade bolag). De tre komponenterna viktas för att ta fram ett totalbetyg med en relativ poäng om 0 – 100, där 100 är bäst.
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Telenor – tillgång
till digitala tjänster för
minskad ojämlikhet
Telekommunikation som möjliggörare
Telekomsektorn spelar en viktig roll inom utvecklingen av den
globala ekonomin samt hur människor delar information och
kunskap. Tillgång till prisvärda telefonitjänster banar vägen för
digital, social och ekonomisk inkludering samt tillgång till hälsovårdstjänster. Dessutom förbättrar ökad digital anpassning användningen och effektiviteten av allmännyttiga samhällstjänster.
Tillgång till de senaste nyheterna, information och online-utbildningar är tre exempel på tjänster som alla bidrar till en demokratisering av tillgången till viktig information. Telekomsektorn
har en unik position att kunna fungera som möjliggörare av
tillgången till tjänster samtidigt som det finns potential att förbättra arbetsvillkoren inom hela leverantörskedjan. Du kan läsa
mer i artikeln intill som visar den snabba ökningen av antalet
mobiltelefonabonnemang i världen1.

Formar telekommunikationslandskapet
I Norge har Telenor format telekomlandskapet genom att
arbeta utifrån sin vision att koppla samman många och inte
bara några få utvalda. Telenorkoncernen har en stark närvaro
på nio marknader i hela Skandinavien och Asien. Med sin närvaro på tillväxtmarknader ger Telenor tillgång till tjänster som
främjar inkludering och makt över sin egen situation. Inom sitt
arbete med bolagsstyrning strävar Telenor efter att påverka
och förbättra arbetsförhållanden och arbetsrutiner.
Telenors struktur för bolagsstyrning och dess systematiska
arbete i syfte att bidra till FNs globala mål för en hållbar utveckling (SDG) fångade Philip Ripmans, fondförvaltare för SPP Global
Solutions, uppmärksamhet.

– Ökad tillgång till digitala tjänster är avgörande för

Sunniva Bratt Slette,
Hållbarhetsanalytiker

Bolagets exponering mot en sektor i snabb tillväxt med betydande potential att lyfta människor ur fattigdom utgör den
viktigaste anledningen till att att fonden investerar i bolaget.
Tillgång till digitala tjänster är en viktig katalysator som kan bidra
till att skynda på en positiv förändring. Telenor är engagerade i
FNs globala mål för en hållbar utveckling med särskilt fokus på
målet för minskad ojämlikhet (SDG 10). Andra hållbarhetsmål
i fokus inkluderar god hälsa och välbefinnande (SDG 3), god
utbildning för alla (SDG 4), jämställdhet och alla kvinnors och
flickors makt över sin egen situation (SDG 5), förbättrade standarder inom hela leverantörskedjan (SDG 8) samt alla människors lika tillgång till rättvisa (SDG 16)2.

Banbrytande effektivitet
Sunniva Bratt Slette lyfter fram Telenor som en ledare inom
spektrumutnyttjande som har sitt ursprung i behovet av att
kunna erbjuda sina tjänster till stora abonnentbaser på tillväxtmarknader med begränsade spektrumresurser. Hon anser
att den slimmade organisationsstrukturen och de kostnadsbesparingar som möjliggjorts genom att inrätta ett gemensamt upphandlingskontor i Singapore har givit upphov till
prissänkningar i storleksordningen 30 procent på infrastrukturinvesteringar inom hela Telenorkoncernen.
Dessa investeringar uppgår till cirka sju miljarder kronor under
de senaste åren3. Viktiga synergieffekter inkluderar volymrabatter och standardiserade grupplösningar som möjliggör effektivt
utnyttjande av nätverksteknologi inom hela koncernens verksamhet.

– Telenor är ledande när det gäller att använda

att uppnå en hållbar utveckling, skapa inkludering

sig av spektrumeffektiva nätverk. Tillgången till

samt ge ökad makt över den egna situationen.

spektrumkapacitet är en bristvara i en trådlös och

Jag tycker om att det här tillhör själva kärnan i

uppkopplad värld vilket gör att denna kompetens

Telenors strategi,

gynnar både aktieägare och samhälle,

säger Philip Ripman

säger Sunniva Bratt Slette

1) https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2019/03/The-Mobile-Effect-How-Connectivity-Enables-Growth-vF.pdf
2) https://wwwtelenor.com/wp-content/uploads/2019/04/Telenor-Sustainability-Report-2018-Q-397c7a029c6faae8a8c13018cc1229bb.pdf
3) https://www.dn.no/telekom/telenor/telekom/sigve-brekke/telenor-kutter-3000-ansatte/2-1-765713?utm_source=newsletter&utm_medium=emai
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forts. Telenor – tillgång till digitala tjänster förminskad ojämlikhet
SPP/Storebrand Hållbarhetsbetyg Q1 2020 – utvalda telekombolag
Bolag

ESGSDGJämställdHållbarOm
riskbetyg
betyg
hetsbetyg
hetsbetyg
					

Vodafone
17,6
50,0
67,5
77,7
					
					

Multinationellt telekombolag baserat i Storbritannien
med 444 miljoner kunder. Bolaget bedriver framför allt
verksamhet i Asien, Afrika, Europa och Oceanien.

Telenor
20,0
50,0
62,9
74,9
Multinationellt telekombolag baserat i Norge med
					
186 miljoner kunder och verksamhet i Skandinavien och
					 Asien.
Orange
20,5
50,0
62,4
74,4
					

Multinationellt telekombolag baserat i Frankrike med
266 miljoner kunder över hela världen.

Bharti Airtel Ltd
26,2
50,0
20,7
64,0
					
					

Indiskt globalt telekommunikationsföretag med
303 miljoner prenumeranter. Det verkar i 18 länder över
hela södra Asien och Afrika.

SPP/Storebrands hållbarhetsbetyg (0-100, där 100 är den bästa poängen) utvecklad av Storebrands hållbarhetsteam tillsammans med kvantanalytiker.
Betyget grundar sig på data från Sustainalytics (ESG Risk Score), FTSE Russel (Green Revenues, del av SDG Score) och Equileap (Gender Equality Score),
liksom intern analys av lösningsbolag.

Telenors verksamhet på tillväxtmarknader har givit upphov
till både utmaningar och tillväxtmöjligheter. Slette anser att
kunskapen om hur man driver bolagets verksamhet effektivt på
utvecklingsmarknader ger viktiga lärdomar som kan tillämpas
även på verksamheten i norra Europa. Att nå framgång i lågkostnadsländer kräver en optimerad kostnadsstruktur som kan
bidra till högre marginaler även i högkostnadsländerna.

Basstationerna är en viktig möjlighet

Den initiala marknaden för basstationer som drivs av förnybar
energi utgörs av uppgraderingar av befintliga basstationer.
Den här marknaden uppskattats vara värd 50 miljarder dollar6.
År 2018 förbrukade Telenors asiatiska verksamhet cirka 70
miljoner liter diesel till kraftbasstationer i områden utan fasta
elnät eller områden med opålitliga elnät7. År 2018 hade Telenor
installerat solenergilösningar för 2 500 basstationer i Asien och
målsättningen för 20198 var att öka denna siffra med ytterligare
1 150 basstationer.

Under 2018 behövde Telenor utnyttja cirka 90 procent av sin
totala energianvändning för driften av mobilnät4. Det krävs
basstationer för att driva kommunikationsnätverk och basstationer som inte har tillgång till det vanliga elnätet är oftast
nödvändiga på tillväxtmarknader. Användningen av diesel för att
driva basstationerna är både kostsamt och logistiskt utmanande
samtidigt som den ger upphov till betydande utsläpp.

Intressanta fakta
För att minska ojämlikheten (SDG 10) till slutet av 2020 siktar
Telenor på att göra det möjligt att genomföra sju miljoner
mobila födelseregistreringar i Asien.

För att minska de negativa effekterna av dieselanvändandet
kan förnybara energikällor komma att ersätta eller komplettera dieselbränslet. En studie av Hashimoto et al. med fokus
på de japanska öarna visade att basnätstationer som drivs av
vind- och solceller kräver ett tre-dagars reservbatteri för att helt
undvika stopp till följd av energibrist5.

Rapporten SMARTer 2030 (delfinansierad och med stöd av
Telenor) visar att informations- och kommunikationsteknologi
har potential att minska koldioxidutsläppen inom många sektorer med upp till 20 procent fram till 2030, vilket är nästan tio
gånger så mycket som IKT-branschens egna direkta utsläpp.

4) https://www.telenor.com/sustainability/reporting/
5) Hashimoto, S.; Yachi, T.; Tani, T. A new stand-alone hybrid power system with wind generator and photovoltaic modules for a radio base station.
In Proceedings of Telecommunications Energy Conference, 2004. INTELEC 2004. 26th Annual International, 19–23 September, 2004; IEEE: pp. 254–259.
6) Jarahnejad and Zaidi (2018), Exploring the Potential of Renewable Energy in Telecommunications Industry http://www.diva-portal.org/smash/get/
diva2:1224115/FULLTEXT01.pdf
7) https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2019/04/Telenor-Sustainability-Report-2018-Q-397c7a029c6faae8a8c13018cc1229bb.pdf
8) https://www.telenor.com/wp-content/uploads/2019/03/Sustainability-Report-2018-Q-918631c419f04609b09e01f8b7f85636.pdf
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Flera fina priser till SPP Fonder
inledde året 2020
Årets fondbolag enligt både Privata Affärer och Söderberg & Partners, två vinster
på CDP Europe Awards i Paris och ”Best Fixed Income House” enligt Morningstar.
2020 inleddes med ett riktigt prisregn för SPP Fonder.
SPP Fonder är en ledande fondförvaltare
med stort hållbarhetsfokus, vilket har
visat sig vara ett framgångsrikt koncept.
De senaste åren har både bolaget som
helhet och enskilda fonder erhållit en
rad priser och utmärkelser. Inledningen
av 2020 utgjorde inget undantag.
Bland årets utmärkelser ingår titeln
Årets Fondbolag av Privata Affärer.

– Det är alltid glädjande när våra fonder uppmärksammas för sitt klimat- och hållbarhetsarbete
och att vi gång på gång kan bevisa att det går
alldeles utmärkt att investera hållbart utan att
göra avkall på avkastning,
säger Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder.

– Det här är första gången ett indexnära bolag vinner.
SPP Fonder ligger i tiden med hållbara och billiga
fonder. Dessutom är hela deras utbud fossilfritt,
sade Privata Affärers chefredaktör Per Hammarlund om
utnämningen.

Motivering för Årets Fondbolag är
– Man vet vad man får hos SPP Fonder. Klimatsmarta och hållbara
fonder till ett bra pris!

Årets fondbolag för andra året i rad

Årets Fond, har delats ut sedan 2003 och är den största oberoende fondutmärkelsen i Sverige. Juryn gör bland annat en bedömning utifrån avkastning och risk under 2019 samt tre år tillbaka.
Fonderna får inte ha bytt förvaltare under perioden och måste
finnas tillgängliga på minst ett stort fondtorg.

– Det är väldigt överväldigande att blir Årets

Internationellt pris
SPP Fonder står sig väl även i konkurrens med hela Europa. Det
blev återigen tydligt när två av bolagets fonder vann pris vid CDP
Europe Awards i Paris. De här utmärkelserna baseras på data
från Climetrics och bakom galan står CDP och ISS-ESG. SPP/
Storebrand Global Solutions var en av vinnarna i kategorin
Globala aktiefonder och SPP Emerging Markets Plus vann pris
i kategorin Tillväxtmarknader.

Philip Ripman tar emot CDPs pris för SPP Global
Solutions, där även SPP Emerging Markets tog
emot motsvarande pris.
Analysen är baserad på Climetrics nya underliggande metod, som är publik. Den mäter
avkastning på fonden, hur förvaltaren arbetar
med klimatfrågor och fonden placeringsinriktning
för att hjälpa investerare att hitta fonder som är
positionerade i övergången till en ekonomi med
låga koldioxidutsläpp. Läs mer på https://www.
cdp.net/en/investor/climetrics
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SPP Fonder har även utnämnts till Årets Fondbolag för
andra året i rad av Söderberg & Partners som varje år utser
de bäst presterande aktörerna inom den svenska finansbranschen.

Fondbolag i år igen, men så fantastiskt kul för
hela teamet som varje dag gör sitt yttersta för
att utveckla vår verksamhet. Hållbart sparande
är det enda rätta och vi ska fortsätta att förfina
och utveckla vårt arbete på området,
säger Åsa Wallenberg, VD SPP Fonder.

Resultatet baseras på Söderberg & Partners årliga trafikljusrapport som innehåller analyser av hela den svenska sparmarknaden. Rapporten har som målsättning att hålla sparare
informerade om hur leverantörer av finansiella tjänster och
produkter presterar.

Bästa ränteförvaltare även i år enligt
Morningstar

SPP/Storebrand ett av världens mest
hållbara bolag

Även SPP Fonders förvaltning inom räntebärande investeringar
har uppmärksammats i år. För andra året i rad tog bolaget hem
priset som ”Best Fixed Income House” enligt Morningstar.

Dessutom när Corporate Knights presenterade sin ranking i
slutet av januari med världens 100 mest hållbara bolag så hamnade SPP/Storebrand på plats nummer 13 av 7 395 analyserade
bolag.

Utmärkelserna från Morningstar ges till de fonder som presterat
bäst de senaste fem kalenderåren men med fokus på det senaste året. Dessutom genomförs en sammanställning av fondbolagens genomsnittliga resultat för att identifiera vilka bolag som
presterat bäst i branschen.

– Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. Våra räntefonder ska vara lika enkla att förstå som att
använda och den här utmärkelsen är ett kvitto
på att vi har lyckats med vår strategi,
säger Andreas Hälldahl, Chef SPP Fonders ränteteam samt
VD Storebrand Kapitalförvaltnings filial Sverige.

Det gör Storebrand/SPP till den mest hållbara försäkringskoncernen i världen. Utöver denna framskjutna placering på global
nivå rankades SPP/Storebrand även som Nordens mest hållbara
koncern inom finansbranschen.
Uppmärksammad under World Economic Forum
Corporate Knights är ett mediebolag som arbetar med undersökningar och finansiell information med bas i Toronto, Kanada.
Bolaget har tagit fram och presenterat listan Global 100 varje år
sedan 2005.
Rankingen baseras på en utvärdering av 7 000 bolag utifrån 21
olika parametrar som tillsammans ger en heltäckande bild av
bolagens hållbarhetsnivå.

Han tillägger:

– Placeringar i ränte- och obligationsfonder är
utmärkta verktyg för att skapa balans i en
portfölj. Vår ambition är att genom stabil, säker
och hållbar förvaltning leverera god avkastning
till våra kunder över tid.
Alla dessa priser och utmärkelser ger SPP Fonder inspiration och
motivation att fortsätta försvara sin position som en ledande
fondförvaltare och pionjär när det gäller att leverera goda resultat utan att kompromissa med sitt hållbarhetsarbete.

Ränteförvaltarna Helena Lindahl och Andreas Hälldahl tar emot priset för
Bästa Räntehus 2020.
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Koldioxidfotavtryck
Klimatfrågan är en ödesfråga för näringslivet där vi är övertygade om att
finansbranschen spelar en nyckelroll.
Vi arbetar systematiskt med att adressera klimatfrågan från
många olika perspektiv genom att minska vårt klimatfotavtryck.
Som ett led i vårt arbeta har SPP/Storebrand under 2015 skrivit
under såväl Montreal Koldioxidfotavtryck Pledge som Portfolio

Decarbonization Coalition (PDC). Montreal Pledge innebär att vi
rapporterar koldioxidavtrycket i våra aktieinvesteringar och redovisar publikt. PDC innebär att vi dessutom åtar oss att minska
klimatpåverkan i våra investeringar.

Koldioxidavtryck för fonderna i jämförelse med relevant index Q1 2020 (ton Co2e/MSEK försäljningsintäkter).
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Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens koldioxidavtryck ser ut. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till
ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa på www.sppfonder.se

Vi väljer bort
Välja bort eller exkludering är inte något mål i sig utan en sista utväg när risken bedöms vara för hög eller är ett innehav som vi av olika
skäl inte anser det vara lämpligt att investera i.
Exkluderingar per kategori Q1 2020:
Mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt

43

Korruption & ekonomisk brottslighet

22

Allvarlig miljö- och klimatskada inklusive
palmolja
16,40

31

20

Garantiportfölj

Fossila bränslen

Index

475

Vapen,
15 kontroversiella och konventionella

92

Tobak

28

Alkohol

74

10

Kommersiell spelverksamhet
Pornografi

39

6,54

–

Cannabis
5
Totalt antal exkluderade bolag			
Antal bolag på observationslistan

3
807*

0
* Vi investerar inte SPP
heller
i bolagmed
uteslutna
Norges Bank för Statens pensionsfond utland (SPU), vars principer för uteslutningar sammanfaller med vår
Sparande
garantiav
– Totalt
policy för exkluderingar. Vi har även uteslutit statsobligationer från 25 länder.

14

Fokus – Hållbara investeringar, våren 2020

1

I denna publikation har vi försökt säkerställa
att all information är korrekt, men vi reserverar
oss för eventuella fel i informationen.

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad
och informationsbroschyr. För fonder med risk 6 eller 7, i risk/avkastningsskalan i faktabladet, kan värdet variera
kraftigt på grund av fondens sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder.

Välkommen till sppfonder.se eller ring 08 - 614 24 50.
SPP Fonder AB. Org nr 556397-8922. Styrelsens säte Stockholm.
SE-105 39 Stockholm.
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Uttalanden i denna publikation återspeglar
vår uppfattning per 11 maj 2020.

