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Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 

Bakgrund 
 
Skandia Investment Management AB, org. nr. 556606–6832 (”Bolaget” eller ”SIM)” är ett värdepappers-
bolag med verksamhet i Sverige. Samtliga aktier i Bolaget ägs av Livförsäkringsbolaget Skandia, 
ömsesidigt (”Skandia Liv”) som är moderbolag i Skandiakoncernen. Skandiakoncernen bedriver 
försäkrings-, bank- och fondverksamhet i Sverige.  
 
Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att utföra portföljförvaltningsuppdrag erhållna från två 
koncerninterna kunder; Skandia Liv och Skandia Fonder AB (”Skandia Fonder”), vilka även är Bolagets 
enda kunder och klassificerade som jämbördiga motparter.  
 
Mot bakgrund av Bolagets huvudsakliga verksamhet omfattas Bolaget i egenskap av finansmarknadsaktör 
av förordning 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska 
lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (”Upplysningsförordningen”). Artikel 4 i 
Upplysningsförordningen kräver att SIM upplyser om och hur de huvudsakliga negativa konsekvenserna 
av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer beaktas. Med hållbarhetsfaktor avses, enligt artikel 2(24) i 
Upplysningsförordningen, miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga 
rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor. En redogörelse för om och hur de huvudsakliga 
negativa konsekvenserna av investeringsbeslut på hållbarhetsfaktorer beaktas i SIM följer nedan. 
 
Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer 
 
SIM beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i enlighet med artikel 
4(1)(a) i Upplysningsförordningen. Anledningen härtill är för att SIM:s portföljförvaltning inte en av Bolaget 
tillhandahållen självständig produkt; den får hela sitt innehåll och utförande av eventuella 
hållbarhetsrelaterade åtgärder enligt krav från uppdragsgivare. SIM beaktar investeringsbesluts 
huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer i enlighet med de ägarstyrningsregler och 
placeringsregler som antagits av Bolagets koncerninterna kunder – Skandia och Skandia Fonder – och 
som utgör en integrerad del av Bolagets uppdragsbeskrivning från respektive kund.  
 
Mer information om Skandia och Skandia Fonders policy om ägarstyrning och ställningstaganden finns på 
Skandias hemsida, www.skandia.se. 
 
Mer information  
På www.skandia.se/hållbarhet finns mer information om Skandiakoncernens hållbarhetsarbete i 
investeringar och ställningstaganden. 


