Externa initiativ
och organisationer
som Skandia stödjer
Samarbete

Engagemang

CDP

Stödjer

Climate Action 100+

Deltar som lead investor i CA100+.

Fondbolagens förening

Stödjer

Green Bond Principles

Stödjer

Institutionella Ägares Förening

Vi är en av 16 deltagare och bidrar aktivt med att utforma IÄF:s
remisser och ställningstaganden.

Montreal Pledge

Stödjer

Swedish Investors for Sustainable Development (SISD)

SISD är ett samarbete mellan svenska investerare och SIDA kring
FN:s 17 globala mål. Skandia var drivande i att, tillsammans
med andra kapitalägare, utveckla en ny hållbar obligation med
inriktning på det globala målet 11 för hållbara städer.

Swesif

Skandia är aktiva i föreningens verksamheter och har medverkat
i seminarium och stod värd för Nordic SIF:s event i november.
Skandias seniora ESG analytiker Anita Lindberg är ordförande
i forumet.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Stödjer

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing

Skandias Kapitalförvaltningschef ingår i styrelsen.

Tobacco Free Finance Pledge

Skandia är en av de grundande medlemmarna i initiativet som
syftar till att främja övergången till en tobaksfri kapitalmarknad.
Genom initiativet så uppmuntrar Skandia tillsammans med över
150 andra finansiella- och samhällsaktörer att fler investerare ska
avstå att investera i bolag som producerar tobak. Redan 1997 var
Skandia en av de första svenska finansiella aktörerna som valde
bort att investera i bolag som producerar tobaksprodukter.

UNEP FI

Stödjer

UNPRI

Skandia är aktiva supporting investors. Vi deltar även i
'collaborative engagements' inom ramen för PRI och har under
året blivit lead investor och driver påverkansdialogen i en av
dessa samarbetsdialoger.

Cancerfonden

Skandia är huvudpartner till Cancerfonden och har även
en ideell fond som årligen skänker en del av fondvärdet
till Cancerfonden.

ECPAT

Stödjer

FAIRR

FAIRR är ett internationellt samarbete kring ESG u
 tmaningar
kopplat till djurhållning i livsmedelsproduktionen och Skandia
är med i flera av organisationens påverkansdialoger med företag
främst inom livsmedelsindustrin.

Global Compact

Rapporterar årligen på participant level.

Hållbart Värdeskapande

Hållbart Värdeskapande, där Skandia är en av grundarna, är
ett samarbete mellan svenska investerare sedan 2009 där man
tillsammans adresserar olika hållbarhetsaspekter till de största
listade bolagen i Sverige. Under 2019 så har Skandia deltagit
aktivt i en arbetsgrupp som arbetat med att ta fram strategi
och underlag för att nå ut med investerares förväntningar kring
TCFD och klimat rapportering till svenska bolag.

NMC - Nätverket för Hållbart Näringsliv

Stödjer

Rädda Barnen

Skandia är huvudpartner.

SIMPT

Stödjer

Svanen miljömärkning

Skandia har tre Svanenmärkta fonder och arbetar nära
Svanen för att utveckla bl a rapportering.

WWF

Skandia har ett samarbete med WWF och har även en
ideell fond, Världsnaturfonden, som årligen skänker en del
av fondvärdet till WWF.

