Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Enligt EUs förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upplysningar ska finansmarknadsaktörer
tillhandahålla information om hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbarhet från investeringarna i
förköpsinformationen, samt om produkterna främjar hållbarhet, har hållbarhet som mål eller
ingetdera. Rådgivare ska redogöra för hur man integrerar samma information i rådgivningen. På
spp.se/hallbarhet/hallbarhetsrapporter kan du läsa mer om definitioner och kraven i förordningen.
Försäkringen innehåller underliggande investeringsalternativ där du som kund väljer om du vill placera ditt
kapital i traditionell försäkring med garanti eller i fonder, och i så fall i vilka fonder. Det innebär att
hållbarhetsriskerna och potentiellt negativa konsekvenser för hållbarhet förknippade med dina investeringar
beror på de val du gör. Information om detta återfinns i respektive fonds prospekt som finns tillgängligt
på spp.se/fondlista samt på spp.se/traditionellforsakring för traditionell försäkring med garanti. Från fondlistan
klickar du på respektive fond och går därefter till fliken faktablad för att nå fondens prospekt. I prospekten
finns även kapitalförvaltarens utvärdering av hållbarhetsriskens potentiella påverkan på avkastningen. Direkt i
fondlistan kan du även se måttet på hållbarhetsrisken för respektive fond.
Försäkringen främjar hållbarhet genom att erbjuda flertalet investeringsalternativ som främjar hållbarhet eller
har hållbarhet som mål med investeringen. Informationen om vilka alternativ som främjar eller har hållbarhet
som mål finns i fondlistan.
Om du som individ erhåller rådgivning inhämtar vi information om hållbarhetspreferenser för att kunna
erbjuda ett alternativ som matchar såväl hållbarhetspreferenser som övriga behov med investeringen.
Om hållbarhetspreferenser uttrycks undersöker rådgivaren vilka preferenserna är i rådgivningsmötet.
Rådgivaren rekommenderar därefter exempelvis placeringsalternativ med högre hållbarhetsnivå enligt vår
interna betygsättning, alternativ med lägre hållbarhetsrisk eller alternativ som utesluter specifika branscher
enligt preferenserna, där sådana alternativ finns. Förmågan att bära den finansiella risken är alltid överordnad
hållbarhetspreferenser, men vi har ett brett utbud av alternativ som främjar hållbarhet i olika kategorier och
finansiella riskklasser för att kunna matcha behoven.
Mer detaljerad information om SPPs arbete med hållbarhetsrisker finns i vår hållbarhetsriskpolicy, och om vårt
arbete med att minska de negativa konsekvenserna på hållbarhet i vår redogörelse om just detta. Båda dessa
dokument finns tillgängliga på spp.se/hallbarhet/hallbarhetsrapporter/.

