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Syfte

Skandiabanken Aktiebolag (publ) (nedan ”Skandiabanken”) är en del av Skandiakoncernen (nedan
”Skandia”) som ska ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i sina investeringar.
Skandias strävan är att de bolag och andra placeringstillgångar där Skandia har ägarintressen ska kunna
hantera riskerna och möjligheterna med ett hållbart värdeskapande och ansvarsfullt företagande för att på
så sätt främja god avkastning.
Skandia har antagit en ägarpolicy och Skandiabanken har antagit denna policy med riktlinjer för hur
Skandiabanken ska agera som ägare, vilken fastställs av Skandiabankens styrelse.
Ägarpolicyn är offentlig och kan kommuniceras till olika aktörer som exempelvis intressenter på de
kapitalmarknader som Skandiabanken är verksamt på.
2

Skandiabankens innehav

Skandiabanken har innehav i räntebärande värdepapper inom ramen för bankens likviditetsreserv och
aktier i branschanknutna bolag som inte är upptagna till handel på en reglerad marknad; Swift och
Bankernas ID-tjänst, vilket bland annat är ett krav för att delta i dessa bolags betalsystem. Skandiabanken
har inte några helägda dotterbolag.
Skandiabankens påverkan genom att vara innehavare av räntebärande värdepapper m.m. är begränsad.
Det hindrar inte att Skandiabanken, i egenskap av direkt eller indirekt ägare, har ambitionen att verka för
ett hållbart värdeskapande i alla bankens investeringar. Skandiabanken ska följa Skandias ägarpolicy och
ställningstaganden i förvaltningen av bankens likviditetsreserv. För att säkerställa det ska inga
investeringar göras i bolag som återfinns i Skandias uteslutningslista.
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Skandias förmögenhetsförvaltning

Skandia erbjuder genom Skandiabanken sina kunder förmögenhetsförvaltning. Förmögenhetsförvaltning är
en portföljförvaltning som innebär en förvaltning av finansiella instrument på diskretionär basis enligt
uppdrag från enskilda kunder, det vill säga att kunden har lämnat över till Skandiabanken att självständigt
fatta beslut om placeringar och omplaceringar i kundens portfölj. Förvaltningen sker i enlighet med en
placeringsinstruktion från kunden. Placeringar sker i enskilda aktier, i Skandias egna fonder samt i fonder
från externa fondförvaltare. Värdepappersportföljerna sätts samman med hjälp av Skandia
kapitalförvaltning som i valet av placeringstillgångar tillämpar Skandias policy om ägarstyrning. Skandias
policy om ägarstyrning finns på Skandias hemsida, www.skandia.se. Skandiabanken har ingen rätt att
utöva eventuell rösträtt eller på annat sätt utöva ägarinflytande för de placeringar som görs för kunders
räkning inom förmögenhetsförvaltningen. Skandiabanken lämnar därför ingen särskild redogörelse för t.ex.
omröstningar vid bolagsstämmor i aktiemarknadsbolag. I de fall Skandia eller Skandia Fonder har innehav
i motsvarande bolag utövar Skandia dock ägarinflytande i enlighet med Skandias och Skandia Fonders
respektive ägarpolicyer.

