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För SPP är hållbarhet en del av vårt DNA. Det handlar om att leva som vi  

lär och att respektera människa och natur i både vår egen verksamhet och  

i våra investeringar. 

Hållbarhetsgranskat sparande för er  
och era anställda 
Hos oss kan du känna dig trygg med att vi analyserar 100% 
av vårt utbud baserat på hållbarhetsfaktorer såsom miljö och 
klimat, sociala frågor, samt affärsetik och bolagsstyrning. 

Om era anställda inte gör något aktivt val hamnar de automa-
tiskt i våra entrélösningar, som innehåller flera av våra fonder 
med högst hållbarhetsnivå. Våra entrélösningar, likt alla våra 
egna fonder, äger aldrig aktier i bolag som producerar till 
exempel fossila bränslen, tobak eller pornografi och vi har ett 
brett utbud av hållbarhetsfokuserade fonder. 

Som ägare arbetar vi aktivt med portföljbolagen för att bland 
annat förhindra avskogningen i Amazonas och skydda mänsk- 

Missa inte att  
läsa sammanfatt-
ningen om varför  
SPP är stolta över 
vårt hållbarhets- 

arbete!

liga rättigheter i utsatta områden såsom Västsahara och  
Palestina. Dessutom flyttar vi kontinuerligt mer pengar till 
bolag som bidrar med lösningar på världens hållbarhets- 
utmaningar.

Konkreta nyckeltal i "Hållbarhetskartan" 
Som kund kan du enkelt få en överblick över flera nyckeltal 
kopplade till hållbarhet i era investeringar hos SPP genom 
den hållbarhetskarta som vi erbjuder samtliga kunder, såväl 
företag som anställda. 

På nästa sida har vi sammanfattat vårt hållbarhetsår från  
juni 2020 till nu. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på  
spp.se/hallbarhet och tveka inte att höra av er om ni vill  
veta mer.
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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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Juni
• SPP / Storebrand initierar en investerarallians med nya krav mot avskogningen i Brasilien

• SPP Fonder har högst andel fonder med höga hållbarhetsbetyg i Europa enligt Morningstar 

• SPPs undersökning 'Blinda Fläcken' visar att 9 av 10 anställda vill spara hållbart

Augusti
• SPP lanserar en ny filterfunktion i fondlistan och lägger till mer hållbarhetsinformation

Oktober
• SPP lanserar tjänsten Ert Klimatavtryck till företagskunder, som visar CO2-avtrycket i det samlade sparandet hos SPP

• SPP utses till Sveriges mest jämställda företag enligt EYs SHE Index 

• SPP / Storebrand skärper klimatkraven på leverantörer – kräver plan för klimatneutrala inköp

• SPP blir förmedlarnas förstahandsval när det kommer till miljö- och samhällsansvar

November
• Storebrandaktien blir en del av Dow Jones Sustainability Index som samlar världens 10% mest hållbara noterade bolag

• SPP / Storebrand Fastigheter utses till Global Sector Leader av Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) 

• SPP får högsta betyg för både fondförsäkring och traditionell försäkring av förmedlaren Max Matthiessen och koras därmed till 
det mest hållbara pensionsbolaget i Sverige

• SPP får högsta betyg i Söderberg & Partners undersökning "Hållbara Pensionsbolag" 

• SPP delar ut 200 000 kr till föreningar och organisationer som gör världen lite bättre, via vårt stipendium Klart du kan! 

Januari
• SPP blir enda bolag med högsta betyg i alla delar av Söderberg och Partners "Hållbara fondförsäkringar" och är därmed enda 

försäkringsbolag med högsta betyg i alla Söderberg & Partners och Max Matthiessens hållbarhetsgranskningar senaste året

Februari
• Storebrand / SPP utses till världens mest hållbara försäkringskoncern i Corporate Knights Global 100

• Storebrand / SPP sätter kortsiktiga klimatmål till 2025, som ett delmål mot att nå nettonoll senast 2050: 32% minskat CO2-av-
tryck från investeringarna och minst 15% i lösningsbolag 

Mars
• SPP lanserar en tjänst för att följa upp hur stor del av företagets sparande som ligger i fonder som klassas som att de "främjar 

hållbarhet" eller "har hållbarhet som mål" enligt EUs disclosureförordning som trädde i kraft 10e mars

• SPP lanserar ett erbjudande om selekterat fondutbud där enbart fonder som klassas som "främjar hållbarhet" eller har "håll-
barhet som mål" ingår – det är två tredjedelar av vårt totala utbud inklusive alla SPPs egna fonder 

April
• SPP lanserar Hållbarhetskartan för både företag och anställda - en unik tjänst för att visualisera pensionens hållbarhetsnivå 

inom 4 nyckeltal kopplat till hållbarhet

• SPP Fastigheter förvärvar nya hyresrätter och stärker därmed SPPs bostadskö 

• SPP delar återigen ut 200 000 kr till föreningar och organisationer som gör världen lite bättre, via vårt stipendium Klart du kan! 

Maj
• SPP skärper kraven på externt förvaltade fonder och kräver att fondbolagen ska kunna uppvisa ett mål och konkret handling 

för att nå nettonollutsläpp senast 2050

Juni
• Storebrand / SPP uppmanar företag med koppling till militärjuntan i Myanmar att kartlägga sina värdekedjor och värna 

mänskliga rättigheter

Hållbarhet på SPP 2020/2021
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