Inledande text innan periodiska rapporterna:
EU har kommit med ett nytt regelverk, EUs förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar, som
SPP omfattas av. Syftet med regelverket är bland annat att öka transparensen och jämförbarheten i
hur man pratar om hållbarhet och innebär standardiserade krav på hållbarhetsrapportering kring hur
dina pensionspengar placeras. Utifrån denna lagstiftning kategoriseras finansiella produkter enligt
följande:
1. De som främjar hållbarhet (miljörelaterade eller sociala egenskaper), "ljusgröna"
2. De som har hållbarhet som mål med sina investeringar, "mörkgröna"
3. Alla övriga
SPPs fondförsäkring och försäkring med traditionell förvaltning (Sparande med Garanti) främjar
hållbarhet enligt punkt 1 ovan. Om du är osäker på om du har fondförsäkring och/eller traditionell
försäkring finner du den informationen i ditt årsbesked för respektive försäkring under rubriken
"Förvaltningsform".
Distributörer av finansiella produkter (till exempel kapital- och pensionsförsäkringar) som på ett eller
annat sätt framställs som hållbara måste också kunna redovisa hur produkten uppfyller relevanta
krav. Därför kommer SPP att årligen börja redovisa detta för dig som kund. Informationen nedan
beskriver kort hur det ser ut om du har fonder i din försäkring, och hur det ser ut om du i stället har
en traditionell försäkring, dvs ett sparande med garanti.
Mer information om EUs regelverk och hållbarheten i SPPs produkter finner du på
spp.se/hallbarhet/hallbarhetsrapporter/.

Periodisk rapportering till årsbeskedet
Fondförsäkring
SPPs fondförsäkring är kategoriserad som en produkt som främjar hållbarhet genom miljömässiga
och sociala egenskaper. Om du själv har valt fonder till i din fondförsäkring så kan hållbarheten i din
försäkring variera beroende på vilka fonder du har valt. I fondlistan på spp.se/fondlista, finns
information om vilka fonder som främjar hållbarhet eller har hållbarhet som mål. Där finns även
fondprospekt för respektive fond där fondbolagen redovisar målet med investeringarna i fonden.
Om du själv inte har gjort något val av fonder i din försäkring så är ditt sparande automatiskt placerat
i fonder som främjar hållbarhet. Din sparlösning anpassar även risken i sparandet efter hur lång tid
du har kvar till utbetalning och hur lång tid ditt sparande kommer utbetalas.
Från och med år 2023 kommer fondbolag att rapportera hur deras fonder har efterlevt det som de
definierat i fondprospekten att de ska göra. Tills vidare hänvisar vi till information på respektive
fondbolags hemsida och i fondlistan på spp.se.
Traditionell försäkring - Sparande med Garanti
SPPs traditionella försäkring är kategoriserad som en produkt som främjar hållbarhet genom
miljömässiga och sociala egenskaper. I en traditionell försäkring är det SPP som ansvarar för
förvaltningen av försäkringen.

Investering sker i linje med övergången till en värld med låga koldioxidutsläpp genom att välja bort
aktier i eller obligationer från företag med intäkter härrörande ur produktion eller distribution av
fossila bränslen. Investeringarna har istället skett i fonder som väljer in investeringar med lågt Co2avtryck samt viktar upp företag vars produkter eller tjänster som strävar efter att främja FNs
hållbarhetsmål. Koldioxidavtrycket för noterade aktier har varit nästan 60% lägre än respektive index
under året. Noterade aktier står för cirka 7 procent av portföljen.
För noterade aktier, noterade obligationer och fastigheter tillsammans har koldioxidavtrycket
varierat mellan 3,4 och 4 ton CO2/mSEK under året.
Investeringarna i fastigheter har skett i fastigheter som är miljöcertifierade eller har en plan för att bli
det, och som ägs av SPP Fastigheter.
Läs mer i SPPs hållbarhetsbibliotek på spp.se/hallbarhet/hallbarhetsrapporter

