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Sammanfattning
SPP Pension & Försäkring ABs (publ) (”SPP”), LEI: 
529900GS6OZTM1HYL611, tar hänsyn till negativa konsekven-
ser på hållbarhet för de investeringsbeslut vi fattar, samt i 
urvalet av de fonder som tillhandahålls inom ramen för fond-
försäkring. Det här är en sammanfattning av hur detta görs 
som gäller perioden 2021-01-01 till och med 2021-12-31. För 
vidare detaljer, se övriga kapitel i redogörelsen. 

Detta dokument redogör för SPPs policy och process för 
hantering av negativa konsekvenser för hållbar utveckling 
relaterat till våra produkter och rådgivning, i linje med artikel 
4 i EUs förordning (2019/2088) om hållbarhetsrelaterade upp-
lysningar (”disclosureförordningen”) som ska lämnas inom den 
finansiella tjänstesektorn. 

SPP är en del av Storebrandkoncernen, (”koncernen”). Vi 
erbjuder pensions- och försäkringslösningar samt rådgivning 
till företag och individer. Pensionsförsäkring kan tecknas både 
som traditionell försäkring med garanti och som fondförsäk-
ring.

SPPs investeringsbeslut
SPPs styrelse fastställer riktlinjer för ALM, placerings- och 
likviditetsrisker. VD i SPP har delegerat investeringsansvaret 
till CIO som är investeringsansvarig för vår traditionella försäk-
ring och eget kapital. Själva förvaltningen har utkontrakterats 
via mandat till Storebrand Asset Management (SAM). 

SPP tar hänsyn till nästan alla av de 18 indikatorerna, för att 
mäta negativa konsekvenser på hållbarhet, i investeringsbe-
sluten. I vissa fall görs det genom att bolag exkluderas och i 
andra fall genom att det prioriteras i aktivt ägarskapsarbete. 
I vissa fall sker det genom att informationen följs upp och till-
gängliggörs för förvaltarna och i ett fåtal fall bedrivs enstaka 
initiativ kopplat till området, men det är inte fullt ut integrerat i 
de policys och processer som koncernen följer. 

SPPs investeringar består av en mängd olika tillgångsslag där 
mest tillgänglig information finns för aktier och obligationer 
i noterade innehav samt fastighetsinvesteringar. Även där är 
dock datatillgången för vissa av indikatorerna begränsade. 
Koncernen köper in data på samtliga indikatorer från Sustai-
nalytics och arbetar med att kunna integrera dem ännu tyd-
ligare i investeringsbesluten, men olika tillgångsslag kommer 
behöva hanteras olika även framåt och i vissa tillgångsslag 
är dessa indikatorer mer materiella än andra. En översikt av 
detta finns under ”Beskrivning av negativa konsekvenser för 
hållbar utveckling” nedan. 

Fondförsäkring – SPP fattar inte  
investeringsbeslut 
Inom ramen för fondförsäkring tillhandahåller SPP ett urval 
av valbara fonder. Fonderna förvaltas antingen internt inom 
koncernen eller via externa förvaltare. Det innebär att de fak-
tiska investeringsbesluten görs utanför SPP och att hänsyn till 
hållbarhetsfaktorer och negativa konsekvenser för hållbarhet 
i våra kunders investeringar beror på vilka individuella val våra 
kunder gör. 

Eftersom SPP inte fattar investeringsbeslut för fonder är data 
på negativa konsekvenser på hållbarhet inte en del av denna 
redogörelse för dessa. Internt förvaltade fonder tar hänsyn till 
negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer enligt Store-
brand Asset Managements (SAMs) redogörelse som finns till-
gänglig här. I övrigt hänvisar vi till respektive fondförvaltares 
redogörelse för detta, som de själva ansvarar för.

I urvalet av valbara fonder till SPPs fondförsäkring är hänsyn 
till negativa konsekvenser för hållbar utveckling en viktig fak-
tor som vi analyserar, och vi undersöker hur fondförvaltaren 
arbetar med dessa frågor. SPP ser över om kapitalförvaltare 
som förvaltar de fonder vi erbjuder våra kunder tar hänsyn 
till de negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i sina in-
vesteringsbeslut enligt artikel 4 i förordningen. En bra och väl 
implementerad policy och metod för att ta hänsyn till negativa 
konsekvenser för hållbar utveckling i beslutsfattandet premie-
ras i betygsättningsmodellen för externa fondkandidater. 

Eftersom strukturerad rapportering av negativa konsekvenser 
enligt disclosureförordningen ännu inte är fullt utvecklad är 
vi nu i en process för att förstå nuläget och se hur det ännu 
tydligare kan integreras i urvalet. 
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Beskrivning av negativa konsekvenser 
för hållbar utveckling
Hållbarhetsfaktorer definieras i EUs förordning (2019/2088) 
om hållbarhetsrelaterade upplysningar såsom ”miljörelatera-
de, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänsk-
liga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.” 
Negativa konsekvenser på dessa innebär en negativ påverkan 
på hållbar utveckling i världen. Det kan exempelvis ske genom: 

• höga utsläpp av växthusgaser, hög energikonsumtion från 
fossila energikällor eller dålig hantering av biologisk mångfald 
i portföljbolagen (miljörelaterat),

• stora löneskillnader mellan män och kvinnor i portföljbolagen 
(sociala och personalrelaterade frågor),

• att portföljbolagen producerar kontroversiella vapen såsom 
kemiska vapen, eller saknar en policy för mänskliga rättig-
heter eller antikorruption (respekt för mänskliga rättigheter 
samt bekämpning av korruption och mutor)

I nedanstående tabell finns en sammanställning av disclosure-
förordningens obligatoriska indikatorer för att mäta negativa 
konsekvenser på hållbarhet. I tillägg har SPP valt fem frivilliga 
indikatorer för  rapportering. För 2021 finns ännu inga värden 
att rapportera på de flesta nyckeltal, utan det kommer att 
finnas på plats för 2022 i den redogörelse som publiceras 
senast 30e juni 2023. Däremot finns en kvalitativ genomgång 
av respektive nyckeltal i tabellen.

SPP investerar i en mängd olika tillgångsslag. Enligt mallen för 
rapportering ska man särskilja på investeringar i bolag, inves-
teringar i statspapper och ”supranationals”, och investeringar 
i fastigheter. I väntan på tydligare vägledning och klarhet kring 
hur olika tillgångsslag har klassats har vi valt att inkludera be-
skrivningar för dem enligt nedan. Totalt kapital (inklusive eget 
kapital) är 106 mdr kronor.

Tillgångsslag  Andel av SPPs Andel av 
    investeringar investeringar i
    Kapital per 2021-12-31 respektive
     tillgångsslag

Investeringar i bolag  64 % 100 %

  Företagsobligationer  28 % 44 %

  Bolån  8 % 13 %

  Asset Backed Securities  7 % 11 %

  Noterade aktier (via fonder och direkt)  7 % 10 %

  Bostadsobligationer  6 % 10 %

  Private Debt  4 % 7 %

  Private Equity  2 % 4 %

  Infrastruktur  0 % 0 %

  Korta räntor i företag  0 % 0 %

Investeringar i bolag, exponering  Andel exponering 
    (Enbart exponering, d.v.s. 
    (0 i marknadsvärde)

  Aktieterminer  5 %

  Investeringar i statspapper och ”supranationals”  21 % 100 %

  Statsgaranterade obligationer – kommuner och stat  12 % 57 %

  Statsobligationer  5 % 24 %

  Korta räntor till stat  4 % 19 %
       

Investeringar i fastigheter  11 % 100 %

  Fastigheter  11 % 100 %
       

Övrigt  4 % 100 %

  Cash & Derivat (FX och ränta)  4 % 100 %

  Hedgefonder  0 % 0 %
       

 Total (inklusive eget kapital)  105 705 100 % 
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Beskrivning av indikatorer för att mäta negativa konsekvenser på hållbarhet
Gäller för referensperioden 2021-01-01 – 2021-12-31, för tillgångsslagen i tabellen ovan

För investeringar i bolag

Indikator 
– miljömässiga 

aspekter
Mått Påverkan 2021 Hur tas indikatorerna i beaktande? Vidtagna åtgärder 2021

Planerade åtgärder / 
mål för 2022

Att stoppa klimatförändringarna är vår tids viktigaste utmaning, och 
därför har Storebrandkoncernen som mål att ha nettonollutsläpp i 
samtliga investeringar senast 2050. 

Vi har också kortsiktiga mål att minska utsläppen (scope 1 och 2, 
dvs. direkta utsläpp från verksamheten) från alla aktie-, obligations- 
och fastighetsinvesteringar i koncernen med 32 % mellan 2018 
och 2025, samt investera minst 15 % av totalt kapital i bolag som är 
med och bidrar till uppfyllnad av FNs hållbarhetsmål, däribland de 
klimatrelaterade. 

Koldioxidutsläpp är ett av fyra prioriterade områden för aktivt 
ägarskapsarbete 2021-2023.

SPP investerar i noterade innehav genom bl.a. koncernens Plus-fon-
der, som optimerar på koldioxidintensiteten i investeringarna, och 
i koncernens Global Solutions-fond och gröna obligationer som 
bland annat investerar i bolag och projekt som bidrar till minskade 
koldioxidutsläpp. 

SPP investerar även i klimatsmart infrastruktur som bidrar till 
minskade koldioxidutsläpp och i bolånefonder som rapporterar på 
CO2-utsläpp och erbjuder gröna bolån för att skapa incitament för 
kunder att minska sina utsläpp. 

Koldioxidintensiteten synliggörs för kunder genom lansering av 
”Hållbarhetskartan” för vår största produkt ”Sparande med Garanti” 
för att öka medvetenheten kring koldioxidavtrycket i portföljen.

Koldioxidintensitet 
för:

Aktieinvesteringar: 
7.64 ton CO2/MSEK

Obligationer hos 
noterade bolag: 
2.64 ton CO2/MSEK

Scope 1 
växthusgas-utsläpp

Scope 2 
växthusgas-utsläpp

Totala växthus-gas-
utsläpp

Koldioxidavtryck 
(mätt som koldioxi-
dekvivalenter/totala 
växthusgasutsläpp)

Koldioxidintensitet 
i investerade bolag 
(mätt som koldioxi-
dekvivalenter/totala 
växthusgasutsläpp)

1.  
Koldioxidutsläpp

2. 
Koldioxidavtryck

3. 
Koldioxidintensitet i 
investerade bolag

Koldioxidintensiteten har mätts och rapporte-
rats kvartalsvis för noterade aktier, obligationer i 
noterade bolag samt fastigheter. 

Koncernen har haft möten med de 20 bolag som 
står för störst utsläpp i koncernens investering-
ar, för att för att få dem att öka omställningstak-
ten mot ett koldioxidsnålt samhälle och säkra att 
de har bra strukturer på plats för uppföljning. 

SPP har under 2021 börjat investera i infrastruk-
turprojekt i form av eldrivna tåg i Storbritannien 
och vindkraft i Texas och utanför Storbritanniens 
kust.

SPP har under året ökat andelen av totala 
aktieinvesteringar i koncernens Plus-fonder som 
optimerar på koldioxidavtrycket i bolagen. Vår 
största produkt Sparande med Garanti investe-
rar enbart i aktiefonder som är Plus-fonder eller 
Global Solutions. 

Fortsätta följa upp 
utsläppen i portföljen 
och rapportera även på 
koldioxidutsläpp och 
koldioxidavtryck.

Fortsätta dialoger med 
de 20 bolag som står 
för störst utsläpp i kon-
cernens investeringar.

Fortsätta att öka inves-
teringarna i klimats-
marta lösningar och 
förnybar infrastruktur.
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Följande innehav, exkluderar alla bolag med mer än 5 % av intäkter-
na från bolag som producerar eller distribuerar fossila bränslen*: 

Noterade innehav i aktier och obligationer; Bolån; Investeringar i 
private equity gjorda från och med 2021; Företagslån**; Infrastruk-
tur

För private equity-investeringar och hedgefondinvesteringar gjorda 
före 2021 kan exponering förekomma. Inga nya hedgefondsinveste-
ringar har gjorts på flera år. 

För aktieterminer, ett tillgångsslag som innebär en exponering mot 
ett index, till exempel OMX30, kan indirekt exponering mot fossila 
bolag förekomma om dessa bolag ingår i indexet.  

*Även fastighetsinnehav, cash och derivat (ränta och FX) exkluderar 
fossila bränslen men hanteras inte i denna del av tabellen. Fem-pro-
cents-gränsen är satt av Fondbolagens förening för fondmarknads-
föring, som uppger att högst 5 procent av omsättningen i det bolag 
där placeringen sker kan avse den oönskade verksamheten. 

**Inom företagslån finns investeringar i en fond där SPP inte kan 
garantera att alla innehav är fossilfria. Inga ytterligare kommittering-
ar kommer göras till denna fond från och med 2022.

Icke-förnybar energiproduktion: 
Energiproduktion från fossila bränslen utesluts från investeringarna 
i samma tillgångsslag som räknas upp som fossilfria ovan. 

Energiproduktion från kärnkraft utesluts ej.  

SPP tar ännu inte särskild hänsyn till icke-förnybar konsumtion i 
investeringsbesluten. 

Denna indikator tar SPP inte särskild hänsyn till i investeringsbeslu-
ten

Företags- 
obligationer: 0 %

Bolån: 0 %

Asset Backed S
ecurities: 0 %

Noterade aktier: 
0 % 

Bostads-
obligationer: 0 %

Infrastruktur: 0 %

Korta räntor i 
företag: 0 %

Andel av investe-
ringar  
i företag verksamma 
inom fossilbränsle- 
sektorn

Andel av energiför- 
brukning och pro- 
duktion i investe-
rade företag från 
icke-förnybara 
energikällor jämfört 
med förnybara en-
ergikällor, uttryckt i 
procent

Energiförbrukning 
i GWh per miljon 
euro av intäkter för 
investerade bolag, 
per högpåverkande 
sektor

4. 
Exponering mot 
bolag i den fossila 
sektorn

5. 
Andel icke-förnybar 
energikonsumtion 
och produktion

6. 
Energikonsumtion 
per högpåverkande 
sektor

Under 2021 trädde nya krav på Private equity-
investeringar i kraft som innebär att nya investe-
ringar ej får göras i bolag verksamma i den 
fossila sektorn.

SPP investerar sedan 2021 i infrastrukturprojekt 
i form av vindkraft i Texas utanför Storbritan-
niens kust.

Fortsatta krav på 
fossilfrihet för alla nya 
investeringar (utom 
inom aktieterminer) 

Öka investeringarna i 
infrastrukturprojekt, 
bl.a. genom att inves-
tera i en fjärrvärmean-
läggning.

SPP planerar att se över 
hur denna indikator 
skulle kunna integreras 
i beslutsfattande.

Indikator 
– miljömässiga 

aspekter
Mått Påverkan 2021 Hur tas indikatorerna i beaktande? Vidtagna åtgärder 2021

Planerade åtgärder / 
mål för 2022

Forts. För investeringar i bolag
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Biologisk mångfald är ett av koncernens fyra prioriterade områden 
för aktiv påverkan.

Noterade innehav genomlyses för att undersöka risker för att de 
bidrar till avskogning i sina verksamheter eller leverantörsled, och om 
det uppdagas en sådan risk inleds aktivt påverkansarbete och i sista 
led uteslutning. Målet är att senast 2025 ha en portfölj fri från bidrag 
till avskogning i hela koncernen. Se policy om avskogning här. 

Allvarliga miljöbrott, inklusive ohållbar palmoljeproduktion, leder till 
exkludering.

SPP/Storebrand har signerat Sustainable Blue Economy Finance Prin-
ciples, och därmed lovat vårt engagemang och ambition att påskynda 
övergången till en mer hållbar användning av världens hav, sjöar och 
marina resurser.

Allvarliga miljöbrott, inklusive allvarlig miljöförstörelse av sjöar, hav 
och vattendrag, leder till exkludering. 

I övrigt tar SPP inte särskild hänsyn till denna i investeringsbesluten.

Biologisk mångfald är ett av koncernens fyra prioriterade områden 
för aktiv påverkan.

Noterade innehav genomlyses för att undersöka risker för att de 
bidrar till avskogning i sina verksamheter eller leverantörsled, och om 
det uppdagas en sådan risk inleds aktivt påverkansarbete och i sista 
led uteslutning. Målet är att senast 2025 ha en portfölj fri från bidrag 
till avskogning i hela koncernen. Se policy om avskogning här. 

Allvarliga miljöbrott, inklusive ohållbar palmoljeproduktion, leder till 
exkludering.

Andel av inves-
teringar i inves-
terade företag 
med platser 
/ verksamhet 
belägna i eller 
i närheten av 
känsliga 
områden 
för biologisk 
mångfald där 
verksamheten 
i dessa företag 
negativt 
påverkar dessa 
områden

Ton utsläpp 
till vatten 
genererade av 
investerade 
bolag per in-
vesterad miljon 
euro, uttryckt 
som ett vägt 
genomsnitt

Andel av inves-
teringar i före-
tag utan policy 
för att hantera 
avskogning

7. 
Aktiviteter som 
påverkar biologisk 
mångfald negativt

8. 
Utsläpp till vatten

9. 
Skadligt avfall

En screening för risk för avskogning har gjorts av bolag 
som koncernen har investerat i. Cirka 50 bolag har 
prioriterats för ytterligare dialog. 

Under 2021 la Storebrandkoncernen bl.a. en resolution 
på livsmedelsbolaget Bunges årsstämma, som vann 
stämmans gehör med 98,8 % av rösterna. Förslaget 
innebär att Bunge åtog sig att upprätta en rapport 
kring hur de kan öka farten och sakalan i sina åtgärder 
för att minska avskogning i värdekedjan för sojapro-
duktion, inklusive att implementera en best practi-
ce-policy för hur de hanterar leverantörer som inte 
följer sina åtaganden.

Storebrand har även under 2021 bidragit till lansering-
en av Task force for nature related dislosures (TNFD) 
som ska sätta upp ett ramverk för hur man bör rappor-
tera på biologisk mångfald och naturrelaterade frågor. 

En lista på bolag som har exkluderats baserat på 
allvarliga miljöbrott har publicerats en gång i kvartalet 
på spp.se/hallbarhetsrapporter

Koncernen har samarbetat med den svenska, ideella 
organisationen ChemSec som rankar världens 50 
största kemikalieproducenter baserat på deras arbete 
med att minska deras avtryck från användandet av 
farliga kemikalier. En investerargrupp, koordinerad 
och ledd av Aviva och Storebrand Asset Management, 
skickade under året brev till de 50 företag som har ran-
kats och bad om större transparens kring de kemikalier 
de producerar, engagemang med ChemSec och att de 
ska fasa ut de farligaste kemikalierna.

Under våren 2022 har 
två bolag hamnat på vår 
observationslista med 
begränsningar på att 
investera mer i dem tills 
de har uppvisat förbätt-
ringar, på grund av risk 
för avskogning i deras 
leverantörsled. 

Fortsätta dialogen 
med identifierade 
bolag samt med de två 
bolagen på observa-
tionslistan. 

SPP planerar att se över 
hur denna indikator 
skulle kunna integreras 
i beslutsfattande.

Indikator 
– miljömässiga 

aspekter
Mått Påverkan 2021 Hur tas indikatorerna i beaktande? Vidtagna åtgärder 2021

Planerade åtgärder / 
mål för 2022

Forts. För investeringar i bolag
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Biologisk mångfald är ett av koncernens fyra 
prioriterade områden för aktiv påverkan.

Noterade innehav genomlyses för att under-
söka risker för att de bidrar till avskogning i 
sina verksamheter eller leverantörsled, och 
om det uppdagas en sådan risk inleds aktivt 
påverkansarbete och i sista led uteslutning. 
Målet är att senast 2025 ha en portfölj fri 
från bidrag till avskogning i hela koncernen. 
Se policy om avskogning här. 

Allvarliga miljöbrott, inklusive ohållbar palm-
oljeproduktion, leder till exkludering.

Samtliga investeringar i SPP följer dessa 
principer. Allvarliga brott mot riktlinjerna 
leder till exkludering.

Denna datapunkt köps in från dataleveran-
törer för noterade bolag. 

Om brist på processer identifieras görs en 
bedömning av riskerna och allvarligheten i 
detta, baserat på en kombination av dialog 
och / eller andra datapunkter. Vid behov 
är det en del i ägarskapsdialoger. Om brott 
uppdagas hanteras det enligt ovan.

Mänskliga rättigheter i bolags leverantörsled 
är ett av fyra prioriterade områden för aktivt 
ägarskapsarbete 2021-2023. I denna omfat-
tas att bolagen följer principer för anställdas 
och mänskliga rättigheter. 

Andel av investeringar i 
företag utan policy för 
att hantera avskogning

 
 

Andel av investeringar i 
företag som investerats i 
som har varit inblanda-
de i brott mot UNGC:s 
principer eller OECD:s 
riktlinjer för multinatio-
nella företag

Andel av investeringar i 
företag utan policyer för 
att övervaka efterlevna-
den av UNGC:s principer 
eller OECD:s riktlinjer för 
multinationella företag 
eller utan mekanis-
mer för hantering av 
klagomål för att hantera 
överträdelser av UNGC:s 
principer eller OECD:s 
riktlinjer för multinatio-
nella företag

Valfri indikator 1. 
Avskogning

 
 

10. 
Brott mot UN Global 
Compact principles 
och OECD Guidelines 
for Multinational 
Enterprises

11. 
Brist på processer och 
efterlevnadsmekanis-
mer för att övervaka 
efterlevnad av UN 
Global Compact 
principles and OECD 
Guidelines for Multi-
national Enterprises

En screening för risk för avskogning har gjorts av bolag som koncernen har 
investerat i. Cirka 50 bolag har prioriterats för ytterligare dialog. 

Under 2021 la Storebrandkoncernen bl.a. en resolution på livsmedelsbo-
laget Bunges årsstämma, som vann stämmans gehör med 98,8 % av rös-
terna. Förslaget innebär att Bunge åtog sig att upprätta en rapport kring 
hur de kan öka farten och skalan i sina åtgärder för att minska avskogning i 
värdekedjan för sojaproduktion, inklusive att implementera en best practi-
ce-policy för hur de hanterar leverantörer som inte följer sina åtaganden.

Storebrand har även under 2021 bidragit till lanseringen av Task force for 
nature related dislosures (TNFD) som ska sätta upp ett ramverk för hur 
man bör rapportera på biologisk mångfald och naturrelaterade frågor. 

En lista på bolag som har exkluderats baserat på allvarliga miljöbrott har 
publicerats en gång i kvartalet på spp.se/hallbarhetsrapporter

Kontinuerlig screening av innehav för att identifiera allvarliga brott mot 
riktlinjerna. Bolag som brutit mot dessa har uteslutits och en lista över 
exkluderade bolag publiceras kvartalsvis.

Denna datapunkt köps in från dataleverantörer för noterade bolag. 

Om brist på processer identifieras görs en bedömning av riskerna och 
allvarligheten i detta, baserat på en kombination av dialog och / eller andra 
datapunkter. Vid behov är det en del i ägarskapsdialoger. Om brott uppda-
gas hanteras det enligt ovan.

Under året har fokus i aktivt ägarskap varit på bolag i textil-, ICT-, livs-
medels- och förnybartsektorn för att påverka dessa bolag att genomföra 
aktsamhetsvärderingar kopplat till mänskliga rättigheter. 

Under våren 2022 har 
två bolag hamnat på 
vår observationslista 
med begränsningar på 
att investera mer i dem 
tills de har uppvisat 
förbättringar, på grund av 
risk för avskogning i deras 
leverantörsled. 

Fortsätta dialogen med 
identifierade bolag samt 
med de två bolagen på 
observationslistan. 

Kontinuerlig screening av 
innehav för att identifiera 
brott mot riktlinjerna. Bo-
lag som bryter mot dessa 
kommer att uteslutits och 
en lista över exklude-
rade bolag publiceras 
kvartalsvis.

Denna datapunkt köps in 
från dataleverantörer för 
noterade bolag. 

Om brist på processer 
identifieras görs en be-
dömning av riskerna och 
allvarligheten i detta, ba-
serat på en kombination 
av dialog och / eller andra 
datapunkter. Vid behov är 
det en del i ägarskapsdia-
loger. Om brott uppdagas 
hanteras det enligt ovan.

Indikator – sociala 
aspekter

Mått
Påverkan 

2021
Hur tas indikatorerna i beaktande? Vidtagna åtgärder 2021

Planerade åtgärder / 
mål för 2022

Indikator 
– miljömässiga 

aspekter
Mått

Påverkan 
2021

Hur tas indikatorerna i beaktande? Vidtagna åtgärder 2021
Planerade åtgärder / 

mål för 2022

 

Forts. För investeringar i bolag



Redogörelse för hantering av negativa konsekvenser för hållbar utveckling  –  30 juni 2022    9/15

Dessa indikatorer tar SPP inte särskild hän-
syn till i investeringsbesluten.

Dock köper vi in jämställdhetsdata från 
Equileap som används i betygsättningen av 
noterade innehavs hållbarhetsnivå.

En av de prioriterade frågorna för koncer-
nen i voteringar på bolags årsmöten handlar 
om jämställdhet, jämlikhet och ersättningar. 

Samtliga investeringar i SPP utesluter 
investeringar i bolag som producerar eller 
distribuerar kontroversiella vapen.

Mänskliga rättigheter i bolags leverantörs-
led är ett av fyra prioriterade områden för 
aktivt ägarskapsarbete 2021-2023.

Storebrandkoncernen är skrivit under och 
deltar i engagemang relaterat till tvångsar-
bete, baserat på data från Know-the-Chain 
och tillsammans med Investor Alliance for 
Human Rights. Vi är delaktiga i Platform for 
Living Wages.

Andel kon-
troversiella 
vapen: 0 %

Genomsnittlig ojuste-
rad löneskillnad mellan 
könen för de bolag som 
investerats i

Genomsnittlig ratio mel-
lan kvinnliga och manliga 
styrelseledamöter i bolag 
som investerats i

Andel av investeringar i 
företag som är involve-
rade i tillverkning eller 
försäljning av kontrover-
siella vapen

Andel av investeringar 
i företag utan någon 
uppförandekod för 
leverantörer (mot osäkra 
arbetsförhållanden, 
otryggt arbete, barnarbe-
te och tvångsarbete)

12. 
Ojusterad löneskill-
nad mellan män och 
kvinnor

13. 
Jämställdhet i sty-
relser

14. 
Kontroversiella vapen

Valfri indikator 2. 
Avsaknad av uppfö-
randekod för leveran-
törer

Alla noterade innehav har betygssatts bl.a. baserat på jämställdhetsfakto-
rer. Den sammanvägda betygssättningen på en skala 1-10 har publicerats 
för samtliga fonder i vårt ordinarie fondutbud. 

Ett bolag, Activation Blizzard, har uteslutits ur vårt investeringsunivers 
pga. bristande jämställdhet och diskriminering mot kvinnliga anställda. 

Kontinuerlig screening av innehav för att identifiera brott mot riktlinjerna. 
Bolag som brutit mot dessa har uteslutits och en lista över exkluderade 
bolag publiceras kvartalsvis.

Under året har några viktiga engagemang med bolag rört tvångsarbete för 
Uigurer i Xinxiang-provinsen i Kina, respons mot Covid-19 och levnadslö-
ner. Vi har under året gått med i Platform for Living Wages och engagerat 
oss särskilt i bolag i textil-, ICT-, livsmedels- och förnybartsektorn för att 
påverka dessa bolag att genomföra aktsamhetsvärderingar kopplat till 
mänskliga rättigheter.

SPP planerar att se över 
hur denna indikator 
skulle kunna integreras i 
beslutsfattande.

Kontinuerlig screening av 
innehav för att identifiera 
brott mot riktlinjerna. Bo-
lag som bryter mot dessa 
kommer att uteslutits och 
en lista över exklude-
rade bolag publiceras 
kvartalsvis.

Fortsätta det aktiva 
ägarskapsarbetet med 
mänskliga rättigheter i 
leverantörsledet i våra 
investeringar. 

Forts. För investeringar i bolag

Indikator – sociala 
aspekter

Mått
Påverkan 

2021
Hur tas indikatorerna i beaktande? Vidtagna åtgärder 2021

Planerade åtgärder / 
mål för 2022
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För investeringar i statspapper och supranationals

Indikator Mått Påverkan 2021 Hur tas indikatorerna i beaktande? Vidtagna åtgärder 2021
Planerade åtgärder / 

mål för 2022

Denna indikator tar SPP inte särskild hänsyn till i investeringsbeslut. 

Vi investerar enbart i statspapper från länder som är en del av 
OECD.

SPP exkluderar stater som är systematiskt korrupta. Antalet ute-
slutna stater publiceras på spp.se/hallbarhet och baseras på FN:s 
sanktionslista.

Vi investerar enbart i statspapper från länder som är en del av 
OECD.

Absolut antal: 0
Relativt antal: 0 %

Koldioxidintensite-
ten i de länder som 
investerats (mätt 
som koldioxidekvi-
valenter/totala 
växthusgasutsläpp)

Antal länder in-
vesterade i som är 
föremål för sociala 
kränkningar (absolut 
antal och relativa 
antal dividerat med 
alla ägarländer), 
enligt internationella 
fördrag och konven-
tioner, FN:s principer 
och, i tillämpliga fall, 
nationell lag

15. 
Koldioxidintensitet

16. 
Länder som begår 
brott mot mänskliga 
rättigheter

SPP har under 2021 enbart haft investeringar i 
statspapper från Sverige, Danmark, Norge och 
Finland, som har satt mål om nettonoll-utsläpp 
senast 2050.

Via suprantationals har vi även haft exponering 
mot exempelvis Kina och USA, men dessa är ofta 
relaterade till gröna projekt.

SPP har under 2021 enbart haft investeringar i 
statspapper från Sverige, Danmark, Norge och 
Finland.

Via supranationals har vi exempelvis investerat i 
Elfenbenskusten, men det är riktade pengar till 
gröna investeringar. 

SPP planerar att se över 
hur denna indikator 
skulle kunna integreras 
i beslutsfattande.

Länder som begår brott 
mot mänskliga rättighe-
ter och därmed hamnar 
på FN:s sanktionslista 
utesluts. 
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För investeringar i fastigheter

Indikator Mått Påverkan 2021 Hur tas indikatorerna i beaktande? Vidtagna åtgärder 2021
Planerade åtgärder / 

mål för 2022

SPPs fastighetsinnehav är i SPP Fastigheter, samt en liten andel i äldre 
fonder som är på väg att avvecklas (ej inkluderad i siffrorna till vänster i 
denna tabell). 

SPP Fastigheter köper ursprungsmärkt förnyelsebar el från fossilfria 
källor och miljömärkt fjärrvärme, där så är möjligt. Målsättningen är att 
producera energi via exempelvis solceller på varje fastighet. 

Fastighetsbolaget hyr inte ut till fossil verksamhet.

Investeringar i fastigheter tar hänsyn till detta genom att SPP Fastig-
heters fastigheter ska ha en plan och målsättning för att minimera sin 
energiförbrukning.

Det koldioxidutsläpp som inte gått att reducera till noll klimatkompense-
ras. 

Investeringar i fastigheter tar hänsyn till detta genom att SPP Fastig-
heters fastigheter ska ha en plan och målsättning för att minimera sin 
energiförbrukning.

Det koldioxidutsläpp som inte gått att reducera till noll klimatkompenseras. 

SPP Fastigheter köper ursprungsmärkt förnyelsebar el från fossilfria källor 
och miljömärkt fjärrvärme, där så är möjligt. Målsättningen är att produce-
ra energi via exempelvis solceller på varje fastighet. 

Se ovan.

Samtliga fastigheter har detta.

0 %

92 %

(Energiklass C 
och lägre)

673,6 TCO2

0 GWh/kvm 

0 % 

Andel av investeringar 
i fastighetstillgångar 
som ingår i utvin-
ningen,
lagring, transport eller 
tillverkning av fossila 
bränslen

Andel av investeringar 
i energiineffektiva 
fastighetstillgångar

Scope 1 & 2 (utsläpp 
av växthusgaser gene-
rerade av fastigheter) 
baserat på marknads-
värde

Total energiförbruk-
ning i GWh i portföljen 
per kvadratmeter

Andel av portföljen 
som inte är utrustad 
med avfallsrum eller 
möjlighet till återvin-
ning (beräknat utifrån 
marknadsvärde)

17. 
Exponering mot 
fossila bränslen

18. 
Exponering mot 
energi-ineffekti-
va fastigheter

Valfri indikator 3: 
Koldioxidutsläpp

Valfri indikator 
4: Energikon-
sumtions-inten-
sitet

Valfri indikator 5:
Avfallsproduk-
tion i verksam-
heten

SPP Fastigheter hyr inte ut till fossil verksamhet.

Följande fördelning har gällt 2021 (avrundade siffror): 
Energiklass A: 1 %
Energiklass B: 8 %
Energiklass C: 37 %
Energiklass D: 34 %
Energiklass E: 12 %
Energiklass F: 8 %
Energiklass G: 0 %

Kartläggning har pågått med fokus på de fastigheter-
na med sämst energieffektivitet. En plan görs för att 
dessa ska förbättra sin energieffektivitet och nå upp 
till kraven för hållbarhet i taxonomin på sikt. 

Kartläggning har pågått med fokus på de fastigheter-
na med sämst energieffektivitet. En plan görs för att 
dessa ska förbättra sin energieffektivitet och nå upp 
till kraven för hållbarhet i taxonomin på sikt.

Se ovan.

SPP Fastigheter hyr 
inte ut till fossil verk-
samhet.

Kartläggning och 
åtgärdsplaner ska 
fortsätta utvecklas för 
beståndet, och konti-
nuerliga förbättrings-
åtgärder vidtas. 

Kartläggning och 
åtgärdsplaner ska 
fortsätta utvecklas för 
beståndet, och konti-
nuerliga förbättrings-
åtgärder vidtas.

Se ovan.
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Beskrivning av policys för att identifiera 
och prioritera negativa konsekvenser för 
hållbar utveckling

Samtliga investeringar i SPP analyseras baserat på dess på-
verkan på en mängd hållbarhetsfaktorer inom miljörelaterade, 
sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga 
rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. Inves-
teringarna ska följa koncernens standard för hållbara inves-
teringar, Storebrandstandarden, samt i så hög utsträckning 
som möjligt också SPPs hållbarhetskriterier som är utökade 
jämfört med Storebrandstandarden. 

För perioden 2021-01-01 – 2021-12-31 följde samtliga inves-
teringar i SPP Storebrandstandarden, undantaget några äldre 
private equity- och hedgefond-investeringar gjorda innan 
Storebrandstandarden gällde, samt derivat under avveckling. 
Dessa delar står för mindre än 10 % av exponeringen i SPPs 
investeringar. I SPPs största produkt, Sparande med Garanti, 
samt för vårt eget kapital följer samtliga noterade aktie-
innehav, bolån, obligationer, infrastruktur och asset backed 
securities SPPs hållbarhetskriterier. Sparande med Garanti 
och eget kapital står för 90 % av det totala kapitalet som SPP 
fattar investeringsbesluten för.

Storebrandstandarden tar hänsyn till en mängd negativa kon-
sekvenser för hållbarhet, och policyn är beslutad i SAMs led-
ningsgrupp. Mandaten för SPPs investeringsbeslut bestäms av 
SPPs investeringsavdelning. 

Enligt Storebrandstandarden och SPPs hållbarhetskriterier 
prioriteras följande negativa konsekvenser på hållbarhet ge-
nom exkludering av bolag (se sammanfattning i tabellen): 

Negativa miljörelaterade hållbarhetsfaktorer i 
Storebrandstandarden
Företag utesluts om de
• bidrar till allvarlig klimat- och miljöskada 
• bidrar till allvarlig och / eller systematisk avskogning genom 

ohållbar produktion av palmolja, 
• soja, boskapsuppfödning och virke 
• producerar eller distribuerar kol och oljesand, vilket bidrar 

till utsläpp som skadar klimatet 
• bedriver lobbying emot Parisavtalet 
• Ytterligare miljörelaterade hållbarhetsfaktorer som leder till 

uteslutning enligt SPPs hållbarhetskriterier: 
• Produktion och/eller distribution av fossila bränslen

Negativa sociala och personalrelaterade hållbar-
hetsfaktorer i Storebrandstandarden
Företag utesluts om de producerar eller distribuerar
• tobak
• cannabis (för icke-medicinskt bruk)
• Ytterligare sociala och personalrelaterade hållbarhetsfak-

torer som leder till uteslutning enligt SPPs hållbarhetskrite-
rier: 

• Produktion och/eller distribution av alkohol
• Produktion och/eller distribution av kommersiell spelverk-

samhet
• Produktion och/eller distribution av pornografi

Exkluderingskriterier i 

Normbaserade kriterier intern förvaltning SPPs  Storebrand-
Vi väljer bort bolag som: hållbarhetskriterier standarden

Kränker mänskliga rättigheter och folkrätt x x

Ägnar sig åt korruption och ekonomisk kriminalitet x x

Bidrar till allvarlig klimat- och miljöskada inklusive ohållbar palmoljeproduktion x x

Bedriver lobbying mot Parisavtalet x x

Produktbaserade kriterier 

Vi exkluderar bolag vars omsättning till mer än fem procent SPPs  Storebrand-
består av produktion och/eller distribution av: hållbarhetskriterier standarden

Kol och oljesand x x

Produktion och distribution av fossila bränslen (kol, oljesand, olja, gas m.m.) x 

Vapen - icke-konventionella  x x

Vapen - konventionella  x 

Tobak x x

Cannabis (för icke-medicinskt bruk) x x

Alkohol x 

Kommersiell spelverksamhet x 

Pornografi	 x	 	
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Negativa hållbarhetsfaktorer kopplat till respekt 
för mänskliga rättigheter i Storebrandstandarden
Företag utesluts om de
• kränker mänskliga rättigheter och folkrätt
• producerar eller distribuerar icke-konventionella vapen 

vilket bidrar till risk för kränkning av mänskliga rättigheter
• Ytterligare hållbarhetsfaktorer kopplat till respekt för 

mänskliga rättigheter som leder till uteslutning enligt SPPs 
hållbarhetskriterier: 

• Produktion och / eller distribution av konventionella vapen

Negativa hållbarhetsfaktorer kopplat till korrup-
tion och mutor i Storebrandstandarden
Företag utesluts om de
• Ägnar sig åt korruption och ekonomisk kriminalitet
• Eller stater som är systematiskt korrupta
 
I tillägg arbetar koncernen med att integrera indikatorerna för 
negativa konsekvenser på hållbarhet som har specificerats i 
disclosureförordningen i förvaltningen. Dessa ska integreras 
och prioriteras baserat på ett trafikljussystem, där företag 
med dåliga värden på indikatorerna får ett rött betyg, de som 
presterar mitt emellan ett gult betyg, och de bästa får ett 
grönt betyg. De som får ett rött betyg kommer därefter ana-
lyseras ytterligare av koncernens risk- och ägarstyrningsteam 
och kan leda till exkludering baserat på omfattningen och all-
varlighetsgraden i de identifierade negativa konsekvenserna. 
Det kan också leda till engagemangsprocesser med bolagen. 

Metoden för detta är inte helt färdig ännu (2022-06-30) och 
användes därför inte heller ut under 2021 som är referenspe-
rioden för denna redogörelse. 

Koncernen har en process för att arbeta med hållbarhet och 
identifiera materiella hållbarhetsfaktorer i investeringar som 
består av tre delar: Välja in, Påverka och Välja bort. 
• Välja in bolag med positiv påverkan på hållbarhetsfaktorer 

med hjälp av hållbarhetsratingen. En del fonder har särskilt 
fokus på att vikta upp lösningsbolag, såsom Plus-fonds-fa-
miljen som har som mål att ha cirka 10 % av investeringarna 
i dessa bolag eller Global Solutions-familjen som enbart 
investerar i dem. Lösningsbolag kan exempelvis vara bolag 
som arbetar med förnybar energi, cirkulära lösningar, jäm-
ställdhet, hälsa etc.

• Påverka aktivt genom att SAM för dialog med bolagen, 
röstar på bolagsstämmor eller deltar i valberedningar. Det 
aktiva ägarskapet syftar till tre saker: Öka transparensen 
och rapporteringen från bolagen så att koncernen kan fatta 
mer välgrundade investeringsbeslut, stärka bolagens arbete 
för att hantera hållbarhetsrisker, och minska bolagens nega-
tiva påverkan på hållbarhet i omvärlden. Fokus i det aktiva 
ägarskapsarbetet ligger på det proaktiva arbetet, där fyra 
områden har prioriterats för 2021-2023 baserat på dess 
materialitet och vår påverkansmöjlighet: 1) CO2-utsläpp, 2) 
Biologisk mångfald och ekosystem, 3) Mänskliga rättigheter 

och motståndskraftiga leverantörsled och 4) Rapportering 
av hållbarhetsdata. Flera av indikatorerna i tabellen för 
negativa konsekvenser på hållbarhet inkluderas under 
dessa områden. För aktuell information om koncernens 
aktiva påverkansarbete, läs mer här eller på SAMs sida om 
hållbarhetsrelaterade upplysningar.

• Välja bort bolag baserat på de negativa konsekvenser på 
hållbarhetsfaktorer som identifierats enligt beskrivning-
en i föregående stycke, enligt Storebrandstandarden och 
SPPs hållbarhetskriterier. Den syftar till att säkerställa att 
vi undviker investeringar i ohållbara branscher och bolag 
som dessutom har låg förändringsvilja eller höga hållbar-
hetsrisker. Mer detaljer om Storebrandstandarden finns på 
storebrand.no. Mer detaljer om SPPs hållbarhetskriterier 
finns på spp.se. 

Storebrands klimatpolicy som tydligt beskriver prioriterade 
områden för koncernen inom klimat finns här.

Gränsvärden och datakällor
För att analysera investeringar och utesluta bolag som bryter 
mot koncernens kriterier använder vi en mängd olika datakäl-
lor.

För produktbaserade kriterier, dvs. uteslutningar baserat på 
produkterna som företag producerar, använder vi en gräns på 
5 % av bolagens intäkter för att bolagen ska fastna i screen-
ingen. Detta enligt rekommendationerna från Fondbolagens 
förening som har fastslagit att 5 % är en rimlig gräns för när 
en bransch eller sektor kan anses vara utesluten. I de flesta 
fall är intäkterna från dessa branscher 0 % eller nära 0 %, men 
det kan vara upp till 5 %.

För normbaserade kriterier görs bland annat en bedömning 
av allvarlighetsgraden, upprepningsrisken och hanteringen av 
ärendet från bolagsledningen. Enligt Storebrandstandarden 
analyseras normbaserade incidenter och presenteras ano-
nymt för en investeringskommitté som beslutar om eventuell 
uteslutning. För noterade innehav utesluts alla bolag som 
utesluts av investeringskommittén, samt alla bolag som får 
en röd flagga från våra dataleverantörer ISS-Ethix och GSS (se 
nedan).

De datakällor vi använder i vår analys är:
ISS-Ethix:
• Data för proxy voting för röstning på bolagstämmor inter-

nationellt
• Data för ESG-screening på kontroversiella vapen, tobak, 

cannabis, alkohol, pornografi, vapen, kommersiell spelverk-
samhet, exponering mot fossila bränslen

• Screening för ISS-Ethix Norm Screen som identifierar och 
rödflaggar bolag som bryter mot UN Global Compact.
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Sustainalytics:
• Data på hållbarhetsriskbetyg (ohanterad ESG-risk)
• Data på kontroversiella vapen, vapen, alkohol, tobak, 

kommersiell spelverksamhet, och pornografi, samt data 
för utvärdering av bolag som potentiellt bedriver ohållbar 
palmoljeproduktion

• Bevakning för kontroversiella händelser med kategoriran-
king 1-5

• Sustainalytics Global Standards Screening (GSS): Data på 
bolag som bryter mot eller riskerar att bryta mot inter-
nationella normer enligt FNs Global Compact (precis som 
ISS-Ethix)

• Data på negativa konsekvenser på hållbarhet-indikatorer 

FTSE Russel:
• Data på ”Green Revenue”, där inkomstexponering för pro-

dukter som levererar miljölösningar klassificeras och mäts

Equileap:
• Jämställdhetsdata

InfluenceMap:
• Data som värderar i hur stor grad ett bolag arbetar emot 

regleringar som syftar till att Parisavtalet ska uppnås

Trucost:
• Data på koldioxidavtryck och fossila bränslen

Övrigt:
• För exkluderingar av statsobligationer använder vi offentligt 

tillgängliga källor såsom Transparency International och 
The World Bank Worldwide Governance Indicators (data på 
korruption), UN Security Council sanctions list och Freedom 
House (mänskliga rättigheter)

• För palmoljeproduktion använder vi i tillägg till Sustainaly-
tics som nämnts ovan även kvalitativa utvärderingar base-
rat på rapporter från PRI, CERES, Annual Reports, SPOTT, 
RSPO, NGOs

Fondförsäkring
Samtliga investeringsalternativ som tillhandahålls i SPPs ordi-
narie utbud analyseras baserat på investeringarnas påverkan 
på en mängd hållbarhetsfaktorer inom miljörelaterade, sociala 
och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättighe-
ter samt bekämpning av korruption och mutor. Metoderna för 
att hantera dessa negativa konsekvenser på hållbarhet skiljer 
sig åt beroende på kapitalförvaltare, och vi hänvisar till res-
pektive fondförvaltares redogörelser för negativa konsekven-
ser på hållbarhet i deras investeringsbeslut. En sammanfatt-
ning av intern fondförvaltning samt hur SPP hanterar negativa 
konsekvenser för hållbarhet i extern förvaltning finns nedan.

Intern förvaltning
Fonder förvaltade internt in koncernen hanteras enligt 
beskrivningen i Storebrand Asset Managements redogörelse 
för negativa konsekvenser på hållbarhet i deras investerings-
beslut, som finns tillgänglig här. Samtliga internt förvaltade 

fonder följer Storebrandstandarden, och arbetar efter meto-
derna som beskrivits ovan för att prioritera sitt arbete med 
negativa konsekvenser på hållbarhet genom 

Alla fonder som har SPP eller Storebrand i sitt namn och finns 
tillgängliga i vårt utbud ska följa SPPs hållbarhetskriterier. 
En majoritet av dessa förvaltas av Storebrand Fonder, SAMs 
svenska dotterbolag. I fonder som följer SPPs hållbarhets-
kriterier identifieras och utesluts i tillägg till Storebrandstan-
darden även bolag som producerar eller distribuerar alkohol, 
pornografi och kommersiell spelverksamhet (sociala och per-
sonalrelaterade hållbarhetsfaktorer) samt alla fossila bränslen 
(miljörelaterade faktorer). 

Förutom negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer är det 
lika viktigt för SAM att identifiera bolag med positiv påverkan 
på hållbar utveckling i världen. Det görs genom att analysera 
hur väl positionerade bolagens produkter och tjänster är för 
att bidra till FNs hållbarhetsmål. Dessa bolag kallar koncernen 
för ”lösningsbolag”. Denna analys vägs sedan samman med de 
hållbarhetsrisker som bolagen är exponerade mot, och utgör 
underlag för koncernens internt utvecklade hållbarhetsrating. 
Alla interna förvaltare har tillgång till hållbarhetsratingen. 
Ratingen görs också på externt förvaltade tillgångar och utgör 
underlag för att fatta mer välgrundade beslut om vilka fonder 
vi ska erbjuda samt för att skapa transparens och jämförbar-
het om hållbarhetsnivån i vårt utbud. 

Extern förvaltning
De externt förvaltade fonderna analyserar vi också ur ett håll-
barhetsperspektiv. Fonderna går igenom en gedigen bedöm-
nings- och beslutsprocess hos oss innan de kommer in i vårt 
fondutbud och följs sedan upp kontinuerligt.

Varje enskild fond värderas utifrån både kvalitativa och kvan-
titativa parametrar. Vi samlar in information från den externa 
förvaltaren i varje steg av vår investeringsprocess. Dessutom 
ställer vi krav på att fondförvaltaren ska arbeta aktivt med att 
minska sina koldioxidutsläpp ner till nettonoll och samtidigt 
verka för att skydda biologisk mångfald.

För externt förvaltade fonder är det inte ett kriterium att 
bolag ska ha uteslutits baserat på ovanstående faktorer. Om 
vi upptäcker att fondförvaltaren har valt att fortfarande vara 
investerad i något av de bolag som Storebrands kapitalförvalt-
ning har uteslutit, för vi en dialog med den externa fondför-
valtaren. I de flesta fall arbetar de med aktivt ägarskap på de 
bolagen, då de gör bedömningen att det är det bästa sättet 
att hantera dessa bolag. Om fondförvaltaren inte gör något 
gentemot bolaget får denne sämre betyg i vår betygsättning 
som ligger till grund för valet att välja in deras fond eller inte, 
men SPP kan ändå erbjuda fonden i vårt utbud så länge som 
helhetsbedömningen av den externa fondförvaltaren är att 
de integrerar hållbarhet i sin förvaltning på ett seriöst och 
aktivt sätt. Samtliga innehav i de fonder vi erbjuder screenas 
kvartalsvis för att identifiera hur bolagen står sig i förhållande 
till ovanstående hållbarhetsfaktorer.
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I urvalet av valbara fonder till SPPs fondförsäkring är hänsyn 
till negativa konsekvenser för hållbar utveckling en viktig fak-
tor som vi analyserar, och vi undersöker hur fondförvaltaren 
arbetar med dessa frågor. SPP ser över om kapitalförvaltare 
som förvaltar de fonder vi erbjuder våra kunder tar hänsyn 
till de negativa konsekvenserna för hållbar utveckling i sina in-
vesteringsbeslut enligt artikel 4 i förordningen. En bra och väl 
implementerad policy och metod för att ta hänsyn till negativa 
konsekvenser för hållbar utveckling i beslutsfattandet premie-
ras i betygsättningsmodellen för externa fondkandidater. 

Eftersom strukturerad rapportering av negativa konsekvenser 
enligt disclosureförordningen ännu inte är fullt utvecklad är 
vi nu i en process för att förstå nuläget och se hur det ännu 
tydligare kan integreras i urvalet. 

Ägarstyrningspolicy och aktivt ägarskap
Precis som beskrivits ovan är aktivt ägarskap ett sätt att mi-
nimera och mildra hållbarhetsrisker och negativa konsekven-
ser på hållbarhetsfaktorer. Aktivt ägarskap bedrivs av SAM, 
antingen genom egna initiativ eller inom ramen för samverkan 
med andra kapitalförvaltare världen över. Det kan ske genom 
dialoger, röstning på bolagsstämmor eller genom deltagande i 
valberedningar. 

Det aktiva ägarskapet syftar till tre saker: Öka transparen-
sen och rapporteringen från bolagen så att koncernen kan 
fatta mer välgrundade investeringsbeslut, stärka bolagens 
arbete för att hantera hållbarhetsrisker, och minska bolagens 
negativa påverkan på hållbarhet i omvärlden. Fokus i det 
aktiva ägarskapsarbetet ligger på det proaktiva arbetet, där 
fyra områden har prioriterats för 2021-2023 baserat på dess 
materialitet och vår påverkansmöjlighet: 1) CO2-utsläpp, 2) 
Biologisk mångfald och ekosystem, 3) Mänskliga rättigheter 
och motståndskraftiga leverantörsled och 4) Rapportering av 
hållbarhetsdata. Flera av indikatorerna i tabellen för negativa 
konsekvenser på hållbarhet inkluderas under dessa områden.

Mer om Storebrandkoncernens policy för aktieä-
garengagemang finns här.
Referenser till internationella standarder
Storebrandkoncernen har skrivit under och följer följande 
internationella uppförandekoder och standarder: 
• UN Principles for Responsible Investment (PRI). PRI är det 

ledande internationella initiativet inom ansvarsfulla investe-
ringar för finansinstitut.

• UN Global Compact. Åtagande att anpassa strategier och 
verksamhet till universella principer om mänskliga rättighe-
ter, arbete, miljö och antikorruption och att vidta åtgärder 
som främjar positiv samhällsutveckling  

• Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD). TCFD är ett ledande internationellt initiativ som har 
till uppgift att ta fram rekommendationer för att mäta och 
vidta åtgärder mot klimatförändringar.

• Climate Action 100+. Climate Action 100+ är ett interna-
tionellt initiativ med uppgift att påverka de företag som 
orsakar de största utsläppen av växthusgaser och få dem 
att vidta nödvändiga åtgärder.

• Net Zero Asset Owner Alliance. En ambitiös klimatledar-
grupp med åtagandet att säkra att våra investeringsportföl-
jer har nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2050.

• Tobacco-Free Finance Pledge 
• Montreal Pledge 
• Portfolio decarbonization coalition
• CDP
• UN Principles for Sustainable Insurance (UNPSI)
 
Vi följer även UN Guiding Principles for Business and Human 
Rights och OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Vi 
stöttar FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILOs 
kärnkonventioner, FNs miljökonventioner och FNs antikorrup-
tionskonvention.

För mer information om initiativ vi har undertecknat och orga-
nisationer vi är medlemmar i kan du läsa mer här. 

Hänsyn till negativa konsekvenser för hållbar 
utveckling i finansiell rådgivning
SPP tar hänsyn till våra placeringars påverkan på omvärlden 
genom vår egenutvecklade hållbarhetsnivå som publiceras för 
de placeringsalternativ vi ger råd om. En hög hållbarhetsnivå 
innebär att bolagen bidrar positivt till hållbarhetsfaktorer, 
samtidigt som de har låga hållbarhetsrisker. 

SPP inhämtar alltid kundens hållbarhetspreferenser inför en 
rådgivning. Från och med augusti 2022 är det lagstadgat i 
enighet med Lagen om försäkringsdistribution (IDD). I enighet 
med den inhämtas information om huruvida kunderna vill att 
förvaltaren tar hänsyn till negativa konsekvenser på hållbar-
het enligt ramverket i disclosureförordningen. Vi inhämtar 
också information om kunden vill utesluta några av de bran-
scher som SPP har identifierat som bidragande till negativa 
konsekvenser på miljömässig eller social hållbarhet enligt 
SPPs hållbarhetskriterier. 

Faktiska värden på indikatorerna för negativa konsekven-
ser på hållbarhet finns ännu inte att ta hänsyn till. Således 
kommer rådgivningsprocessen ha potential att utvecklas mer 
framåt. Tills vidare används enbart informationen om hänsyn 
tas, samt exkluderingskriterier. 

Om kunden uttrycker att den har hållbarhetspreferenser 
undersöker rådgivaren dessutom noggrannare vad kunden 
tycker är viktigt i själva rådgivningsmötet. Kundens förmåga 
att bära den finansiella risken är alltid överordnad hållbar-
hetspreferenser, men vi har ett brett utbud av alternativ som 
främjar hållbarhet i olika kategorier och finansiella riskklasser 
för att kunna matcha kundens behov. 

Välkommen till spp.se eller kontakta oss på 0771-533 533.

SPP Pension & Försäkring AB (publ). SE-105 39 Stockholm. Org.nr. 516401-8599. Styrelsens säte: Stockholm.
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