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Hållbarhetsupplysningar Skandia Investment Management AB 

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 är 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”).  
 
Hållbarhetsrisker 
Bolaget ska systematiskt och kontinuerligt arbeta för att hantera hållbarhetsrisker i enlighet med den 
löpande riskhanteringsprocessen, dvs identifiering, mätning/värdering, hantering, uppföljning och 
rapportering. Bolaget ska uppfylla de krav som ställs i Bolagets policy om hållbart företagande samt i 
övriga interna regelverk vilka säkerställer god intern kontroll för att förebygga och hantera hållbarhetsrisker 
i verksamheten. 
 
Vad avser hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen integreras dessa i enlighet med de 
ägarstyrningsregler och placeringsregler som antagits av Bolagets koncerninterna kunder och som utgör 
en integrerad del av Bolagets uppdragsbeskrivning från respektive kund.  
 
Bolaget betalar inte ut någon rörlig ersättning till anställda med undantag från avsättning till resultat-
andelsstiftelsen Skandianen. Bolagets ersättningsstruktur bedöms vara förenlig med verksamhetens och 
Skandiakoncernens arbete med hållbarhetsrisker. 
 
Investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer 
SIM beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer i enlighet med 
de ägarstyrningsregler och placeringsregler som antagits av Bolagets koncerninterna kunder och som 
utgör en integrerad del av Bolagets uppdragsbeskrivning från respektive kund. Detta innebär att SIM inte 
självständigt kommer att publicera information om investeringsbesluts huvudsakliga negativa 
konsekvenser i enlighet med upplysningsförordningen på hemsidan. 
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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. 

 


