Negativa konsekvenser på hållbarhet-indikatorer för Sparande med Garanti
För investeringar i bolag
Indikator
1. Koldioxidutsläpp

2. Koldioxidavtryck

3. Koldioxidintensitet

4. Exponering mot bolag
i den fossila sektorn

5. Andel icke-förnybar
energikonsumtion och
produktion

6. Energikonsumtion per
högpåverkande sektor
7. Aktiviteter som
påverkar biologisk
mångfald negativt

Hur tas indikatorerna i beaktande?
Koldioxidavtrycket mäts och rapporteras kvartalsvis för noterade aktier,
obligationer i noterade bolag samt fastigheter.
De noterade innehaven i Plus-fonderna optimerar på koldioxidavtrycket i
investeringarna. SPP Global Solutions och gröna obligationer investerar bland
annat i bolag och projekt som bidrar till minskade koldioxidutsläpp.
Sparande med Garantis fastighetsinnehav är i SPP Fastigheter, som gör inköp av
ursprungsmärkt förnyelsebar el från fossilfria källor och miljömärkt fjärrvärme,
där så är möjligt. Målsättningen är att producera energi via exempelvis solceller
på varje fastighet. Det koldioxidutsläpp som inte gått att reducera till noll
klimatkompenseras.
Sparande med Garanti investerar sedan 2021 i infrastrukturprojekt i form av
eldrivna tåg i Storbritannien och vindkraft i Texas och utanför Storbritanniens
kust.
Följande innehav, vilka står för ~90% av Sparande med Garanti (kan variera
något under ett år med marknadsutvecklingen för olika tillgångsslag) exkluderar
alla bolag med mer än 5% av intäkterna från bolag som producerar eller
distribuerar fossila bränslen:
Noterade innehav i aktier och obligationer; Fastighetsinnehav; Bolån;
Investeringar i private equity gjorda från och med 2021; Företagslån*;
Infrastruktur; Derivat exklusive aktieterminer
För private equity-investeringar och hedgefondinvesteringar gjorda före 2021
kan exponering förekomma. Inga nya hedgefondsinvesteringar 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.
*Inom företagslån finns investeringar i en fond där SPP inte kan garantera att alla
innehav är fossilfria. Inga ytterligare kommitteringar 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.
Sparande med Garanti investerar sedan 2021 i infrastrukturprojekt i form av
vindkraft i Texas och utanför Storbritanniens kust.
Icke-förnybar energikonsumtion:
Sparande med Garantis fastighetsinnehav är i SPP Fastigheter, som gör inköp av
ursprungsmärkt förnyelsebar el från fossilfria källor och miljömärkt fjärrvärme,
där så är möjligt. Målsättningen är att producera energi via exempelvis solceller
på varje fastighet. Det koldioxidutsläpp som inte gått att reducera till noll
klimatkompenseras.
Sparande med Garanti investerar sedan 2021 i infrastrukturprojekt i form av
eldrivna tåg i Storbritannien.
I övriga tillgångsslag tar Sparande med Garanti inte särskilt hänsyn till denna
indikator.
Denna indikator tar Sparande med Garanti inte särskild hänsyn till.
Samtliga noterade bolag 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. Detta är ett
prioriterat område för det aktiva ägarskapsarbetet i SPP.

8. Utsläpp till vatten

9. Skadligt avfall
10. Brott mot UN Global
Compact principles och
OECD Guidelines for
Multinational
Enterprises
11. Brist på processer
och
efterlevnadsmekanismer
för att övervaka
efterlevnad av UN
Global Compact
principles and OECD
Guidelines for
Multinational
Enterprises
12. Ojusterad
löneskillnad mellan män
och kvinnor
13. Jämställdhet i
styrelser
14. Kontroversiella
vapen

SPP/Storebrand har signerat Sustainable Blue Economy Finance Principles, och
därmed lovat vårt engagemang och ambition att påskynda övergången till en
mer hållbar användning av världens hav, sjöar och marina resurser.
Denna indikator tar Sparande med Garanti inte särskild hänsyn till.
Samtliga investeringar i Sparande med Garanti följer dessa principer. Brott mot
riktlinjerna leder till exkludering.

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 uppdagas hanteras det enligt ovan.

Dessa indikatorer tar Sparande med Garanti inte särskild hänsyn till.
Dock köper vi in jämställdhetsdata från Equileap som används i betygsättningen
av noterade innehavs hållbarhetsnivå, vilken redovisas för Sparande med
Garanti.
Samtliga investeringar i Sparande med Garanti utesluter investeringar i bolag
som producerar eller distribuerar kontroversiella vapen.

För investeringar i statspapper och supranationals
Indikator
Hur tas indikatorerna i beaktande?
15. Koldioxidintensitet
Denna indikator tar Sparande med Garanti inte särskild hänsyn till. Dock har
Sparande med Garanti under 2021 enbart haft investeringar i statspapper och
supranationals från länder som har satt mål om nettonoll-utsläpp senast 2050.
16. Länder som begår
Sparande med Garanti exkluderar stater som är systematiskt korrupta. Antalet
brott mot mänskliga
uteslutna stater publiceras på spp.se/hallbarhet
rättigheter
I praktiken investerar Sparande med Garanti i nuläget enbart i statspapper och
supranationals från länder i Europa och USA.
För investeringar i fastigheter
Indikator
Hantering
17. Exponering mot
Investeringar i fastigheter tar hänsyn till detta genom att vi investerar i
fossila bränslen
fastigheter som 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.
18. Exponering mot
Investeringar i fastigheter tar hänsyn till detta genom att SPP Fastigheters
energi-ineffektiva
fastigheter ska ha en plan och målsättning för att minimera sin
fastigheter
energiförbrukning.

