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Hållbarhetsarbetet i korthet  
 

100% av våra fonder kvalitetsgranskas och hållbarhetsutvärderas löpande 

Våra sparare i ideella fonder har genom åren bidragit med över 581 miljoner kronor till Världs-
naturfonden WWF, Cancerfonden och Skandias stiftelse  - Idéer för livet 

Skandia Fonder röstade under 2021 på stämmor i 94 bolag  

4 fonder fick hållbarhetsfokus* under 2021 

Tre av våra fonder är Svanenmärkta  – Skandia Sverige Hållbar, Skandia Cancerfonden och 
Skandia Världsnaturfonden 

Vid årsskiftet 2021 hade Skandia Kapitalmarknadsfond 29% investerat i hållbara obligat-
ioner. Motsvarande siffra för Skandia Korträntefond var 10% 

Tillsammans med Skandia Liv och våra samarbetspartners genomförde vi påverkansaktiviteter 
på över 900 bolag, varav cirka 65% i frågor kring miljö- och klimat samt mänskliga rättigheter 

Andelen kvinnor som var anvariga fondförvaltare hos Skandia Fonder var vid årsskiftet 34%. 
Andeln kvinnor med ledande befattning i fondbolaget var 40% 

 

 
 

 
* Med hållbarhetsfokus menar vi att miljörelaterade och/eller sociala egenskaper är avgörande vid val av fondens 
investeringar. Investeringar görs företrädelsevis i verksamheter eller organisationer som arbetar för miljö och 
samhälle. Fonden är fossilfri, dvs. väljer bort bolag som utvinner eller genererar kraft från fossila bränslen. Fonden 
väljer även bort bolag som kränker internationella normer, producerar tobak, vapen eller cannabis. 
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Året som gått 
 

Under det gågna året har Skandia Fonder, med drygt 130 miljarder i förvaltat kapital, tagit fler steg mot ett 
mer hållbart fonderbjudande. Vårt hållbarhetsteam har utvecklat en förklaringsmodell 
(hållbarhetspyramid) för att förenkla och ge en bild av hur de investeringar vi gör är fördelade utifrån sina 
olika hållbarhetsnivåer. Med avstamp i ansvarsfulla investeringar rör vi oss kontinuerligt mot fler aktiva val 
och strategier som främjar hållbarhet - hållbara investeringar och lösningsinvesteringar. 
 
Vår förvaltning tar utgångspunkt i internationella vedertagana normer 
och riktlinjer såsom FN:s globala hållbarhetsmål och de globala 
klimatmålen i Parisavtalet.  
 

Skandia arbetar på att vara ett föredöme inom hållbarhet och vi gör 
ständiga förflyttningar inom bolaget och i fonderna. Exempelvis har över 
hälften av våra fonder hållbarhetsfokus och antalet kommer att öka 
ytterligare under 2022. Det händer även mycket inom EU:s regelverk på 
området. För att hitta hur vi arbetar med dessa frågor har vi samlat 
information på hemsidan, www.skandia.se/fonder, under rubriken 
hållbarhetsrelaterat. 
 
Under året har vi kompletterat vårt hållbara erbjudande med fyra 
indexnära hållbarhetsfokuserade fonder, Skandia Sverige Exponering, 
samt tre nya mixfonder i olika risknivåer - Skandia Mix Exponering.  
 
Vi vill även framhålla vår ränteförvaltning som integrerar hållbarhet. 
Per årsskiftet hade Skandia Kapitalmarknadsfond cirka 29 procent av 
tillgångarna i hållbara obligationer och motsvarande siffra för Skandia 
Korträntefond var cirka 10 procent.  
 

 

Ännu fler fonder med hållbarhetsfokus* 
 
Arbetet med hållbart värdeskapande bedrivs sedan en tid tillbaka på två nivåer – på en grundläggande 
nivå i fonder som investerar ansvarsfullt samt på en utökad nivå i fonder med hållbarhetsfokus*. 
 
I början av 2021 förvaltade vi nio fonder med hållbarhetsfokus – Skandia Cancerfonden, Skandia Sverige 
Hållbar, Skandia USA, Skandia Världen Sverige och Skandia Världsnaturfonden samt våra indexnära 
fonder Skandia Europa Exponering, Skandia Global Exponering, Skandia Japan Exponering och Skandia 
Nordamerika Exponering.  
 
Under året har vi fortsatt att arbeta intensivt för att förflytta produktutbudet mot den utökade nivån av 
hållbarhet. Vi startade tre nya indexnära blandfonder med hållbarhetsfokus; Skandia Mix 30 Exponering, 
Skandia Mix 60 Exponering och Skandia Mix 100 Exponering. I tillägg ändrades Skandia Sverige 
Exponerings förvaltning till att vara hållbarhetsfokuserad. Så sammantaget förvaltar Skandia Fonder 13 
fonder med hållbarhetsfokus, vilket uppgår till 54 procent av vårt totala utbud. 
 
Skandia Mix Exponering 

Skandia Mix Exponering är tre blandfonder med god riskspridning. I den här fondfamiljen finns tre fonder 
med 30, 60 respektive 100 procent aktier, utifrån önskad risknivå. I övrigt investeras i räntebärande 
instrument. Aktieandelen består av svenska och utländska aktiefonder med hållbarhetsfokus. I de fonder 
som har en ränteexponering strävar vi efter en hög andel gröna och sociala obligationer utgivna av 
kommuner, företag, utvecklingsbanker och andra organisationer. På detta vis bidrar fonderna med 
öronmärkt finansiering, där konkreta exempel är ökad biologisk mångfald i Göteborgs Stad, 
modernisering av Europas tågtrafik och fattigdomsbekämpning i Afrika.   
  
Skandia Sverige Exponering 

Den femte av våra indexnära aktiefonder, Skandia Sverige Exponering, fick under året ett skräddarsytt 
index. Detta nya jämförelseindex har Skandia Fonder utvecklat i samarbete med SIX. Bolag på Skandias 
exkluderingslista för fonder med hållbarhetsfokus utesluts ur indexet, det vill säga bolag som utvinner 

Annelie Enquist, vd Skandia Fonder  
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eller genererar kraft från fossila bränslen, vapen, tobak och cannabis samt bolag som kränker 
internationella normer. Fonden använder dessutom Skandias investeringsprocess för hållbar indexnära 
aktieförvaltning. Det betyder att bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med index och 
bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår. 
 
 

Vi utvärderar hållbarhetsnivån i våra fonder löpande 
 
Skandia har utvecklat en förklaringsmodell för att förenkla och ge en bild av hur de investeringar vi gör är 
fördelade utifrån sina olika hållbarhetsnivåer. Med avstamp i ansvarsfulla investeringar rör vi oss 
kontinuerligt mot fler aktiva val och strategier som främjar hållbarhet: hållbara investeringar och 
lösningsinvesteringar.  
 
I basen, ansvarsfulla investeringar, ligger våra generella principer och processer för ansvarsfulla 
investeringar, som bottnar i internationellt vedertagna normer och riktlinjer, som FN:s Global Compact. Vi 
väljer bort investeringar i vissa branscher, bolag, länder och tillgångsslag och vi agerar som ägare för att 
bidra till en positiv förflyttning i bolag som uppvisar brister i sitt ansvar.  
 

 
 
En viss andel av våra investeringar utmärker sig genom en tydligare profilering och proaktivitet i 
förhållande till FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalet, vilka vi benämner hållbara investeringar. Det 
blir tydligt när vi systematiskt integrerar miljö-, sociala- och bolagsstyrningsaspekter (ESG) i analys och 
investeringsbeslut. 
 
Slutligen söker vi investeringar som gör tydlig skillnad och bidrar till lösningar. Dessa investeringar ger 
både en finansiell avkastning och bidrar konkret till positiva sociala eller miljömässiga effekter. FN:s 
globala  hållbarhetsmål och målen i Parisavtalet är vägledande när vi söker och väljer 
investeringsalternativ.  Lösningsinvesteringar utgör en mindre men växande andel i Skandia Fonders 
totala portfölj.  
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Efter att ha gjort en genomgående analys av hela Skandia Fonders portfölj ser vi att per utgången 2021 
var 35 procent investerat ansvartsfullt, 54 procent hållbart och 11 procent i lösningsinvesteringar enligt 
vår egen bedömning.  
 
 

Våra ideella fonder bidrar gott 
 

Sedan Skandias ideella fonder startade 1989 har våra sparare genom åren bidragit med över 581 
miljoner kronor till Världsnaturfonden, Cancerfonden och Skandias egna stiftelse Idéer för livet. De ideella 
fonderna är ett sparande som ger kunderna möjligheten att bidra med en del av kapitalet till 
samhällsförbättrande åtgärder för barn och unga, miljöarbete och påverkan samt cancerforskning. Under 
2021 delade våra sparare ut cirka 58 miljoner kronor.  
 
 

Klimat är en prioriterad fråga 
 
Klimatfärdplan  

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor. Vår klimatfärdplan syftar till ett hållbart  
värdeskapande för våra kunder genom att minska finansiella risker och positivt bidra till omställningen. 
 
Klimatförändringarna och dess konsekvenser är av särskild vikt för oss att beakta. Vi bygger våra 
ställningstaganden på forskning som pekar på att om den globala medeltemperaturen stiger med mer än 
1,5–2°C finns det risk för en markant ökning av naturkatastrofer så som torka, stigande havsnivåer, 
översvämningar och värmeböljor. För oss som kapitalförvaltare är det därför viktigt att förstå hur  
klimatförändringarna påverkar de verksamheter som vi investerar i, såväl risker som möjligheter. Likaså 
är det viktigt att förstå hur våra investeringar och de bolag vi investerar i kan ha en negativ påverkan 
på klimatet. 
 
 
 

 
 
  

Fossilfritt 

När vi säger att våra fonder med hållbarhetsfokus är fossilfria betyder det att fonderna utesluter 
investeringar i bolag som 
 

• Utvinner kol, olja och/eller gas till mer än 5 procent av bolaget omsättning 

• Producerar el baserad på kol, olja och/eller gas till mer än 5 procent av bolaget 
omsättning 

• Har stödjande teknologi och tjänster för utvinning av fossila bränslen till mer än 50 
procent av bolaget omsättning 
 

Omställningsbolag 

Med omställningsbolag menar vi bolag som har ett tydligt åtagande i linje med en global 
uppvärmning på högst 2 grader C, bolagets energimix består till stor del av förnybara källor eller 
att koldioxidintesiteten är linjerad med Parisavtalets klimatscenarier. 
 
Ett omställningsbolag kan accepteras som investering i en fond med hållbarhetsfokus. Våra 
förvaltare söker löpande efter sådanan attraktiva investeringsmöjligheter. Ett exempel på ett 
omställningsbolag är Orstedt A/S som finns i Skandia Sverige Hållbar, Skandia Cancerfonden, 
Skandia Världsnaturfonden och Skandia Världen Sverige. 
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Koldioxidmätning 

Vi anser att klimatfrågan är en av vår tids viktigaste hållbarhetsfrågor. Skandia har undertecknat FN-
initiativet Montreal Carbon Pledge, vilket innebär att vi årligen mäter och redovisar koldioxidavtrycket i 
våra aktiefonder. 
 
Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur fondens klimatpåverkan ser ut. Värdena varierar över tid 
i takt med att bolagens redovisade utsläpp förändras, men också genom att fondens sammansättning 
förändras när bolagens börsvärde går upp eller ner samt när förvaltaren köper eller säljer aktier i fonden. 
 
Det nedan redovisade koldioxidavtrycket anger koldioxidintensitet, det vill säga hur mycket koldioxid 
bolagen i fonderna själva släpper ut från den egna verksamheten samt från inköpt energi (scope 1 och 
scope 2), i förhållande till sina intäkter.  
 
Notera att Skandias Exponeringsfonder under året fått skräddarsydda index, där förvaltningen uteslutit 
bolag med hög koldioxidintensitet. Det innebär att arbetet med att minska koldioxidutsläppen redan är 
gjorda i jämförelseindex och skillnaden mellan jämförelseindex och fonden är relativt små.  
 
 
 

Koldioxidutsläpp i förhållande till portföljbolagens intäkter, 
ton CO2e* per miljoner kronor 

 

 
 
 

Vi väljer in, väljer bort och påverkar 
 
Vår policy för ägarstyrning ligger till grund för hur vi analyserar och fattar beslut om att välja in, välja bort 
och påverka investeringar. I vår riskbedömning analyseras, värderas och hanteras hållbarhetsrisker och 
hållbarhetsfaktorer. Sådana risker och faktorer kan vara klimat, miljö, mänskliga rättigheter, 
arbetstagarens rättigheter samt praxis om god bolagsstyrning inklusive motverkande av korruption. 
Hållbarhetsanalysen är därmed en central del i fondförvaltningen. Vi använder tre strategier för att 
integrera hållbarhetsaspekter såsom hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. Dessa kan sammanfattas i 
metoderna för att välja in, välja bort och påverka.  
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Hur strategin tillämpas i investeringsbesluten varierar beroende på typ av fond, tillgångsslag och 
hållbarhetsnivå. En beskrivning av vilka hållbarhetsaspekter som integreras i förvaltningen av våra fonder 
finns i informationsbroschyren och hållbarhetsprofilen 
på www.skandia.se/fonder  
 
Strategi för att välja in 

Skandia Fonder förvaltar en mängd olika fonder. Vilka 
metoder som används för att välja in hållbarhet beror 
på vilken hållbarhetsnivå fonden har och vilken fondtyp 
som avses. Hållbarhetsanalys används dock i samtliga 
fonder.  
 
Våra ansvarsfulla fonderna tar hänsyn till hållbarhets-
frågor vid val av investeringar, genom att hållbarhets-
relaterade aspekter beaktas i ekonomiska analyser och 
i investeringsbeslut. Detta får effekt i fonderna, men det 
behöver inte vara avgörande för vilka investeringar 
som väljs in. 
 
I fonder med hållbarhetsfokus är hållbarhetsrelaterade 
aspekter avgörande vid val av investeringar. Alla 
tilltänkta investeringar genomgår en hållbarhetsanalys och de med starkare  
hållbarhetsprofil har företräde och premieras. 
  
Strategi för att välja bort 

Skandia Fonder väljer bort produkter och tjänster som vi anser är skadliga för samhället eller miljön. 
Beroende på fondens hållbarhetsnivå tillämpas antingen vår lista på den ansvarsfulla nivån eller vår 
utökade exkluderingslista för fonder med hållbarhetsfokus. 
 
De ansvarsfulla fonderna investerar inte i bolag som är involverade i kontroversiella vapen eller 
producerar tobak, är involverade i cannabis för rekreationsbruk eller utvinner kol för energiändamål. Även 
bolag som  bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa 
förändringsvilja väljs bort. 
 
I fonder med hållbarhetsfokus utesluts utöver ovanstående även konstaterade normbrott, bolag inom 
konventionella vapen eller militär utrustning. Fonderna är fossilfria, då de utesluter bolag som utvinner, 
raffinerar eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja, gas). 
 
Strategi för att påverka 

Vi förväntar oss att bolagen vi investerar i efterlever internationella normer och konventioner. Om vi 
identifierar brister i ett bolags hållbarhetsarbete inleder vi ett påverkansarbete. Vår huvudstrategi är att 
vara kvar som ägare och försöka påverka bolaget i en mer hållbar riktning, men i vissa fall leder inte 
påverkansaktiviteterna till en acceptabel lösning. Då säljs investeringarna tills dess att bolaget vidtagit 
tillräckliga åtgärder. En påverkansdialog kan exempelvis handla om bolagens arbete för att minska 
utsläpp, respektera fackliga rättigheter eller förebygga korruption. Genom att ställa frågor om bolagens 
hållbarhetsarbete utmanas de i att utveckla sitt arbete och ha en medvetenhet kring frågorna. 
 
 

Vi påverkar bolag med flera metoder 
 
Skandia bedriver påverkan med olika metoder och olika utgångspunkter utifrån det som anses vara bäst 
inför ett investeringsbeslut eller som en del av vårat aktiva och ansvarfulla ägande. Under 2021 har 
Skandia fördjupat och förflyttat sitt övergripande hållbarhetsarbete ytterligare genom fler egna 
bolagsdialoger än tidigare år men även genom utökade samarbeten, både globalt och inom Sverige.  
 
Genom olika samarbeten förbättras möjligheten till inflytande när fler aktörer förmedlar en gemensam och 
tydlig förväntan på bolagen. Under året har Skandia stärkt sin tematiska ansats inom flera  frågor och 
branscher, där vi ur ett proaktivt och tematiskt tillvägagångssätt främjar en konstruktiv dialog som i bästa 
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fall förflyttar hela branscher i en mer transparent och hållbar riktning. Här redogör vi för de olika 
bolagsdialog-metoder Skandia främst använder. 
 

• Reaktiv påverkan   

• Proaktiv påverkan 

• Påverkan via bolagsstämmoarbete 

• Tematisk påverkan och samarbeten 
 
 
 
 

Reaktiv påverkan 

Med reaktiv påverkan menar vi en dialog som inleds efter att en incident har ägt rum eller en 
allvarlig brist identifierats. Att följa upp incidenter är ett sätt att utöva påverkan som ägare. De 
reaktiva påverkansaktiviteterna lutar sig i de allra flesta fall mot internationella normer, såsom 
UN Global Compact och OECDs Riktlinjer för Multinationella företag. 
 
Syftet med påverkansarbetet är att säkerställa att bolagen åtgärdar bristerna och säkerställer att 
liknande incidenter inte kan inträffa igen. Under 2021 noterade vi en fortsatt positiv trend där 
nästan hälften av dialogerna hade en positiv utveckling i form av uppnådda mål eller delmål för 
dialogen. 
 
Vem utför påverkansarbetet? 
Vi anlitar ISS-ESG och Sustainalytics för att bedriva påverkan för vår räkning gentemot bolag 
som avviker från internationella normer. I många fall är Skandias ESG-team delaktiga i 
dialogerna och i vissa fall bedriver vi egen dialog med bolagen som ett komplement till det som 
ISS-ESG och Sustainalytics gör. 
 
Hur många bolag har adresserats? 
Under 2021 genomfördes påverkansaktiviteter gentemot drygt 280 bolag inom ramen för reaktiv 
påverkan. Det omfattar de bolag som ISS-ESG kontaktat för Skandias räkning inom ramen för 
Pooled Engagement samt de bolag som i Sustainalytics process kategoriserats som föremål för 
dialog. Utöver dessa har ISS-ESG och Sustainalytics kontakt med flertalet andra bolag för vår 
räkning. 

 
 

 

 

Proaktiv påverkan 

En proaktiv dialog sker i de fall vi i vår analys identifierar förbättringsmöjligheter i ett bolags 
hållbarhetsarbete. För proaktiv påverkan prioriterar vi de bolag där vi är större ägare. Ofta är 

det svenska bolag och diskussionerna med dessa rör såväl hållbarhetsrelaterade risker som möjligheter, 
transparens och rapportering. 
Proaktiva påverkansaktiviteter kan även ske på bolagets initiativ då 
det är vanligt förekommande att bolag vänder sig till Skandia för att 
få vår syn på deras hållbarhetsarbete. Genom att bidra med vår 
kompetens på området har vi goda möjligheter att påverka 
utvecklingen av bolagens hållbarhetsarbete. 
 
Syftet med de proaktiva påverkansaktiviteterna är att uppmuntra 
bolag att fortsätta utveckla sitt hållbarhetsarbete som ett medel för 
att behålla sin konkurrenskraft, samt säkerställa att de arbetar 
förebyggande för att undvika incidenter. Under 2021 noterade vi att 
fler bolag proaktivt kontaktade Skandia för att bättre förstå våra 
förväntningar på bolagets hållbarhetsarbete. Utöver det är det tydligt 
att fler bolag än tidigare utökar och stärker sina resurser för att 
hantera hållbarhetsrisker och möjligheter. I de proaktiva dialogerna 
noterade vi att en dryg tredjedel av de kontaktade bolagen visade på positiva framsteg och ungefär 
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hälften av de adresserade bolagen levde upp till Skandias förväntan, dialogen har därför klassats som 
neutral.  
 
Vem utför påverkansarbetet? 
Det proaktiva påverkansarbetet genomförs framförallt av Skandias ESG-team och av våra 
portföljförvaltare. Detta som en del i de ordinarie kontakterna med bolagen som vi är investerade i.  
 
Hur många bolag har adresserats? 
Under 2021 genomfördes påverkansaktiviteter gentemot drygt 100 bolag inom ramen för proaktiv 
påverkan, nästan en fördubbling i antal dialoger jämfört med 2020.  
 
 
 

 
Röstning på bolagsstämmor och medverkan i valberedningar 

Att rösta på bolagsstämmor och vara aktiva i styrelserekryteringsprocesser är ett sätt att 
påverka bolag i en mer hållbar riktning. Skandia deltar och röstar i de bolag där vi har en större 
ägarandel, i form av röster eller kapital, och där vi även är mindre ägare men där intressefrågor 
avhandlas på stämman. På den svenska marknaden deltar vi även i valberedningsarbete när vi 
bjuds in till deltagande som långsiktig större ägare. Ett aktivt ägarskap har betydelse för 
värdeskapandet inom portföljförvaltningen, vilket kommer våra kunder och andelsägare tillgodo i 
förlängningen. Efter att vi analyserat frågor inför bolagsstämmor röstar vi både för förslag vi 
stödjer och mot de förslag som avviker från Skandias policy för ansvarsfulla investeringar. 
Dialog förs även med bolagens styrelser både före och efter bolagsstämmorna. 
 
Skandia verkar för att en styrelseutvärdering ska genomföras i de bolag där vi deltar i 
valberedningen för att säkerhetsställa att sammansättningen besitter rätt kompetens och som 
ett led i utvärdering av styrelsens arbete. I valberedningsuppdraget ingår att sträva efter en 
balanserad sammansättning av styrelseledamöter utifrån flera parametrar, däribland en 
mångfald av kompetens, erfarenhet, kön och ålder. För Skandia innebär det även att vi 
förväntar oss att hållbarhetsfrågor som är relevanta för verksamheten beaktas av 
styrelseledamöterna. Arbetet utgår alltid från att säkerställa att bolagets högsta styrande organ, 
styrelsen, ges bästa möjliga förutsättningar att ge bolagsledningen stöd och verktyg för att driva 
verksamheten på bästa sätt för aktieägarna.  
 
Vem utför påverkansarbetet? 
Vi utser representanter att företräda oss på bolagsstämmor och i valberedningar, oftast 
personer från Skandias kapitalförvaltning. Under 2021 har bolagstämmor framförallt hållits 
digitalt eller via poströstning, representationen vid dessa har skett via instruktioner. 
 
Hur många bolag har adresserats? 
Under 2021 röstade Skandias fondbolag 94 bolag och vi ingick i två valberedningar; Jetpak Top 
Holding AB, och Midsummer AB. 

 
 
 
 
 

Skandias tematiska påverkan – ett sätt att påverka branscher 

Skandia har under flera år arbetat med tematisk påverkan för att adressera risker och möjlig-
heter för en hel bransch eller industri. Under 2021 har Skandia utöver sitt klimatarbete fokuserat 

på människorättsrisker och bristande regelefterlevnad i en svensk kontext, ett arbete som under hösten 
2021 ledde till att Skandia tillsammans med Transparency International Sverige och fem andra 
investerare grundade Investor Integrity Forum som kommer att arbeta med fokus på regelefterlevnad och 
transparens. 
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Skandia Asien - Hållbarhetsrelaterade upplysningar  
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller soci-
ala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 
 
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egen-
skaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 
 
 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsrelaterade frågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 

Fonden har valt in 
 
Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsana-
lyser och investeringsbeslut i Skandia Asiens förvaltning, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande 
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för vilka bolag som väljs in i fonden. Portföljförvaltaren är medveten om vilka hållbarhetsrisker och möjlig-
heter en investering medför och beaktar detta. Ingen avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschy-
ren har skett under 2021. 
 

 
 
 
Nedan finns tre exempel på bolag som fonden valt in 
eller valt bort på grund av bolagens hållbarhetsarbete.  
 

• HDFC Bank är indiens största bank. Bolaget har 
implementerat mätbara hållbarhetsmål. Hållbarhet styrs uppifrån i bolaget där strategin sätts. Varje med-
arbetare har hållbarhet som en del av sina mätvärden för att utvärdera prestationen. Banken är på det 
sociala området involverad i landsbydsutveklingsprogram och finansierar utbildning och digitala klassrum. 
De har även fokuserat på att förbättra mångfalden bland de anställda. Vi anser att bolaget har höga ni-
våer på sin bolagsstyrning och vi uppskattar deras kundfokus och genomförande av hållbarhetsmål.  
 

• Sany Heavy Industry är ett kinesiskt bolag som producerar industrimaskiner. Vi har ett pågående påver-
kanskarbete på bolaget vad gäller hållbarhetstransparens. Enligt vår uppfattning har Sany Heavy redan 
aktivt engagerat sig i många miljö- och sociala initiativ. Vi tror att om företaget förbättrar transparensen 
och strävar mot att bli ledande inom hållbarhet i sin bransch, kan Sany Heavy locka större potentiella in-
vesterare.  

 

• ICICI Bank är en indisk bank som är verksamma både mot privatpersoner och företag. Fonden invester i 
ICICI Bank då vi ser att de har god bolagsstyrning och ansvarsskyldighet stärkts väsentligt med den nye 
VDn och en nyligen konstituerad styrelse som är mer anpassad till minoritetsaktieägarnas intressen.  

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Asien: 
 
Bolag  Orsak 
China Shenhua Energy Co. Ltd.  Fossila bränslen 
China Shipbuilding Industry Company  Kontroversiella vapen 
Coal India Ltd. Fossila bränslen 
Hanwha Corp Kontroversiella vapen 
IJM Corp. Bhd. Internationella normer 
Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited  Fossila bränslen 
ITC Limited Tobaksproduktion 
KT & G Corporation Tobaksproduktion 
Larsen & Toubro Ltd. Kontroversiella vapen 
POSCO Internationella normer 
POSCO INTERNATIONAL Corporation Internationella normer 
PT Adaro Energy Tbk Fossila bränslen 
PT Gudang Garam Tbk Tobaksproduktion 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tobaksproduktion 

Hållbarhetsaspekter ses inte som en fri-
stående faktor i analysarbetet. Skandia Asi-
ens hållbarhetsintegrering kallas ”Mosaikme-
toden”. Hållbarhetsintegreringen inkluderar 
både interna och externa inslag - man foku-
serar inte bara på de potentiella portföljbola-
gen, utan hela det ekosystem, där bolagen 
verkar.  
 
Förvaltaren investerar inte i ett bolag endast 
på grund av bra hållbarhetsarbete. Bolaget 
ska dessutom ha en bra värdering och mer-
värde ur ett avkastningsperspektiv. Förvalta-
ren väljer även bort bolag som man anser har 
höga hållbarhetsrisker. Med andra ord har 
hållbarhetskriterierna samma relevans för bo-
lagsanalysen som traditionella ekonomiska 
kriterier.  
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PT United Tractors Tbk Fossila bränslen 
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd.  Fossila bränslen 
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development  Fossila bränslen 
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Fossila bränslen 
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.  Fossila bränslen 
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H Internationella normer 

 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Asien för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med fyra bolag, för Skandia Asiens räkning, i syfte att påverka 
dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
Ambuja Cements Limited reaktiv 
Reliance Industries Limited tematisk 
Sany Heavy Industry  proaktiv 
TATA Consumer proaktiv 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Reliance Industries Limited (miljö) Reliance Industries Limited har många hållbarhetsutmaningar kopp-

lat till både klimatomställningen och klimatanpassning av sin verksamhet för att verka i linje med Parisav-

talet där ambitionen är att de globala utsläppen hålls under 1,5 graders uppvärmning. 

 

Bolaget har antagit ett mål om att verksamheten senast 2035 är klimatneutral, men det saknas transpa-

rent rapportering kring hur verksamheten ska anpassas för att nå detta mål. Dialogen sker i samarbete 

med investerare och förvaltare globalt. 

 

• Ambuja Cements Limited (socialt) Ambuja Cements Limited har många hållbarhetsutmaningar kopplat 

till hälsa och säkerhet för de anställda och har under flera år haft flertalet allvarliga olyckor.  

 

Skandia har i samarbete med andra investerare fört dialog med bolaget för att säkerställa att bolaget stär-

ker policyer och processer för goda arbetsvillkor, hälsa och säkerhet för att minska och eliminera allvar-

liga arbetsplatsolyckor. Bolaget har varit lyhört och har vidtagit flera åtgärder för att förbättra säkerhetsru-

tiner och processer. 

 

• Sany Heavy Industry (bolagsstyrning) I samtal med Sany Heavy Industry har dialog förts angående obe-
roende styrelse, strategisk integrering av hållbarhetsfrågor och incitamentsprogram.  
 
Även om bolagets grundare kontrollerar 33% av rösterna och 40% av bolagets styrelse skulle den klassi-
ficeras som oberoende. Vi anser dock att det finns utrymme för större oberoende i bolagets ledarskap, 
även om Sanys Heavy Indudtrys styrelsesammansättning inte ovanlig på den kinesiska marknaden. Bola-
gets styrelse övervakar och ser över hållbarhetsfrågorna och integreringen genom hela bolagets verk-
samhet. De har lagt ett större fokus på att främja aktieincitament som anpassar ledningens intressen med 
bolagets aktieägares. 
 

Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021.  
 
 
  



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

15 
 

Skandia Balanserad - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller soci-
ala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 
Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  
 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 
hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-
saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-
tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-
min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 
för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egen-
skaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 
 
 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhet i de strategier som innehåller aktier, långa och 

korta obligationer samt krediter. Detta motsvarar cirka 99% av fonden. 

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  
 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 

 
  



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

17 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska analyser och investeringsbeslut i Skandia Balanserads förvalt-
ning, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka investeringar som väljs in i fonden. Ingen av-
vikelse mot vad som angivits i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Balanserads förvaltning innehåller flera tillgångsslag och flera förvaltningsstrategier, där varje stra-
tegi har en egen metod för att inkludera hållbarhetsfaktorer. Olika förvaltningsstrategier i Skandia Balanserad 
har olika förutsättningar att arbeta med dessa frågeställningar. Det beror framförallt på vilket tillgångsslag 
och vilken geografisk region strategierna investerar i samt vilken investeringsfilosofi och process de olika 
strategierna verkar utifrån. Det beror även på vilka förutsättningar olika värdepappersmarknader har avse-
ende hållbara investeringar.  
 
En del av Skandia Balanserads strategier har hållbarhet som en integrerad kvalitativ eller kvantitativ process 
i arbetet kring en investering, där frågorna naturligt hanteras vid varje nytt individuellt investeringsbeslut. 
Andra strategier har svårt att integrera hållbarhet på ett meningsfullt sätt på grund av tillgångsslaget man in-
vesterar i. Ytterligare andra strategier investerar inte i specifika företagsrisker, utan i bredare marknadsexpo-
neringar och där man bedömer hållbarhetsrisker och möjligheter avseende den bredare exponeringen (ex-
empelvis råvaruterminsmarknader, valutamarknader, statsobligationsmarknader). 
 
Skandia Balanserad integrerar hållbarhetsrisker och -möjligheter i strategier som innehåller svenska och ut-
ländska aktier, korta och långa obligationer samt krediter.  
 
Portföljförvaltarna för de strategier som integrerar hållbarhet i inventeringsarbetet, enligt ovan, är väl med-
vetna om vilka hållbarhetsrisker och -möjligheter en investering medför och beaktar detta. Exempel på inve-
steringar som fallit bra ut i de olika strategierna under 2021 är; 
 

• Anthem är ett amerikanst hälsobolag dedikerat till att göra sjukvården enklare. Genom sina anslutna fö-
retag servar Anthem mer än 118 miljoner människor med hälsoplaner och sjukvårdsförsäkringar.  

 

• Healthpeak Properties, Inc. investerar i fastigheter relaterade till hälsovårdssektorn, inklusive 
seniorbostäder, livsvetenskap och hälsovårdscentraler. 
 

• Kommunalbanken AS emitterar sociala obligationer.  
 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Balanserad under 2021: 
 

Bolag  Orsak 
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
BHP Group Ltd Fossila bränslen 
BHP Group Plc Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
British American Tobacco p.l.c. Tobaksproduktion 
Brookfield Asset Management Inc. Kontroversiella vapen 
Canadian Natural Resources Limited Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
China Shenhua Energy Co. Ltd.  Fossila bränslen 
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China Shipbuilding Industry Company Limited  Kontroversiella vapen 
Chugoku Electric Power Co., Inc. Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
Coal India Ltd. Fossila bränslen 
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eastern Company Tobaksproduktion 
Elbit Systems Ltd Internationella normer 
Enbridge Inc. Internationella normer 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Exxaro Resources Limited Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Tobaksproduktion 
Hanwha Corp Kontroversiella vapen 
HK Electric Investments & HK Electric Investments Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Huabao International Holdings Ltd Tobaksproduktion 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
IJM Corp. Bhd. Internationella normer 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited Fossila bränslen 
ITC Limited Tobaksproduktion 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
KT & G Corporation Tobaksproduktion 
Larsen & Toubro Ltd. Kontroversiella vapen 
Leidos Holdings, Inc. Kontroversiella vapen 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
MMC Norilsk Nickel PJSC Internationella normer 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
POSCO Internationella normer 
POSCO INTERNATIONAL Corporation Internationella normer 
PPL Corporation Fossila bränslen 
PT Adaro Energy Tbk Fossila bränslen 
PT Gudang Garam Tbk Tobaksproduktion 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tobaksproduktion 
PT United Tractors Tbk Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Reinet Investments S.C.A. Tobaksproduktion 
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd.  Fossila bränslen 
Shanghai Industrial Holdings Limited Tobaksproduktion 
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Fossila bränslen 
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
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Thales SA Kontroversiella vapen 
Vale S.A. Internationella normer 
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd. Fossila bränslen 
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd Fossila bränslen 
Zijin Mining Group Co., Ltd Internationella normer 

 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat 
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Balanserad för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 325 bolag, för Skandia Balanserads räkning, i syfte att 
påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
A.P. Moller - Maersk A/S  tematisk 
AAK AB tematisk, bolagsstämma 
AcadeMedia AB tematisk 
Accenture Plc reaktivt  
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. reaktiv  
Adapteo Oyj tematisk 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addnode Group AB  tematisk 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
AES CORPORATION tematisk 
AIR FRANCE -KLM tematisk 
Air Liquide SA tematisk 
Albemarle Corporation reaktiv  
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Alimak Group AB tematisk 
Alphabet Inc.  reaktivt , tematisk , bolagsstämma 
Amazon.com, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Ambea AB tematisk, bolagsstämma 
AMERICAN AIRLINES GROUP INC. tematisk 
Apple Inc. tematisk, bolagsstämma 
AQ Group AB tematisk 
ArcelorMittal SA reaktiv, tematisk 
Archer-Daniels-Midland Company reaktiv 
Arion Banki hf  tematisk 
Arise AB tematisk, bolagsstämma 
Arjo AB  tematisk 
Ascelia Pharma AB tematisk 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlantia S.p.A reaktiv 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Cellink AB  tematisk 
Chipotle Mexican Grill, Inc. tematisk 
Clas Ohlson AB  tematisk 
Cloetta AB  tematisk 
Cloudflare Inc. tematisk  
COCA-COLA COMPANY tematisk 
Coles Group Ltd. tematisk 
Colgate-Palmolive Company tematisk 
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Collector AB tematisk 
Conagra Brands, Inc. tematisk 
Concentric AB tematisk, bolagsstämma 
Coor Service Management Holding AB tematisk 
Corem Property Group AB  tematisk, bolagsstämma 
Costco Wholesale Corporation tematisk 
C-Rad AB  tematisk 
Crown Holdings, Inc. tematisk  
CTT Systems AB tematisk 
Cummins Inc. tematisk 
Daikin Industries, Ltd. tematisk 
Daimler AG tematisk 
Daiwa House Industry Co., Ltd. tematisk  
Danone SA reaktiv, tematisk 
DELTA AIR LINES, INC. tematisk 
Deutsche Bank AG reaktivt  
Deutsche Bank AG/New York Branch reaktivt  
Dios Fastigheter AB tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Dominion Energy Inc tematisk 
Domino's Pizza, Inc. tematisk 
Doro AB tematisk 
Dow, Inc. tematisk 
Duni AB tematisk 
Dustin Group AB tematisk 
E.ON SE tematisk 
Eastnine AB  tematisk 
Elanders AB tematisk 
Electricite de France SA tematisk 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Electrolux Professional AB  tematisk 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Empir Group AB  tematisk 
Enel Spa tematisk 
ENEOS Holdings, Inc. tematisk 
ENGIE SA tematisk 
Eni S.p.A. tematisk  
Eniro AB  tematisk 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Equinor ASA tematisk 
Essity AB  tematisk 
Etrion Corporation tematisk 
Evolution Gaming Group AB tematisk 
eWork Group AB tematisk 
Exelon Corporation tematisk 
Experian PLC reaktiv  
Fabege AB tematisk 
Facebook, Inc. reaktivt, tematisk, bolagsstämma 
Fagerhult AB tematisk 
FastPartner AB tematisk 
Fenix Outdoor International AG tematisk 
Ferronordic AB tematisk 
Fingerprint Cards AB  tematisk 
FirstEnergy Corp. reaktiv, tematisk 
FM Mattsson Mora Group AB  tematisk 
Ford Motor Company tematisk 
FormPipe Software AB tematisk 
Fortum Oyj tematisk 
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G5 Entertainment AB tematisk 
GARO AB tematisk 
General Electric Company tematisk 
General Mills, Inc. tematisk 
General Motors Company tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Getinge AB  tematisk 
GHP Specialty Care AB tematisk 
Glencore plc tematisk 
Granges AB tematisk, bolagsstämma 
Green Landscaping Group AB tematisk 
Gunnebo AB tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Haldex AB tematisk 
Hansa Biopharma AB tematisk 
HEBA Fastighets AB  tematisk, bolagsstämma 
HeidelbergCement AG tematisk 
Hershey Company tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
Hexatronic Group AB tematisk 
HEXPOL AB  tematisk, bolagsstämma 
Hitachi,Ltd. tematisk 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Hochtief AG reaktiv  
Hoist Finance AB tematisk, bolagsstämma 
Holmen AB  proaktiv, tematisk 
Honda Motor Co., Ltd. tematisk 
Hufvudstaden AB  tematisk, bolagsstämma 
Humana AB tematisk 
Husqvarna AB tematisk 
IAR Systems Group AB  tematisk 
Iberdrola SA reaktiv, tematisk  
ICA Gruppen AB tematisk  
Immunovia AB tematisk 
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
International Paper Company tematisk 
International Petroleum Corp. (British Columbia) tematisk 
Intrum AB tematisk 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Inwido AB tematisk 
INVISIO AB tematisk 
ITAB Shop Concept AB  tematisk, bolagsstämma 
J Sainsbury plc tematisk 
Jardine Matheson Holdings Limited reaktiv  
Jardine Strategic Holdings Limited reaktiv  
JM AB tematisk 
John Mattson Fastighetsforetagen AB tematisk 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter  tematisk 
Karnov Group AB tematisk 
Karo Pharma AB tematisk 
Kerry Group Plc  tematisk 
K-Fast Holding AB  tematisk 
Kindred Group plc  tematisk, bolagsstämma 
Kinnevik AB proaktiv, tematisk 
Klovern AB  tematisk 
Knowit AB tematisk 
Koninklijke Philips N.V. tematisk 
Kraft Heinz Company tematisk 
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Kroger Co. tematisk 
Kungsleden AB tematisk, bolagsstämma 
LafargeHolcim Ltd. reaktiv, tematisk  
Lagercrantz Group AB  tematisk 
Latour AB Investment  tematisk 
LeoVegas AB tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Lime Technologies AB tematisk 
Lindab International AB tematisk, bolagsstämma 
Loblaw Companies Limited tematisk 
Lonza Group AG reaktivt  
Loomis AB tematisk 
Lundin Energy AB tematisk, bolagsstämma 
Lundin Gold Inc. tematisk 
Lundin Mining Corporation tematisk 
LyondellBasell Industries NV tematisk 
Marks & Spencer Group tematisk 
Martin Marietta Materials, Inc. tematisk 
McDonald's Corporation tematisk 
Medcap AB tematisk 
Media & Games Invest SE proaktiv 
Medicover AB  tematisk 
Medivir AB  tematisk 
Mekonomen AB tematisk 
Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
Millicom International Cellular SA  tematisk 
MIPS AB tematisk, bolagsstämma 
Mitsubishi Corporation tematisk  
Mizuho Financial Group, Inc. tematisk  
Modern Times Group MTG AB  tematisk, bolagsstämma 
Momentum Group AB  tematisk 
Mondelez International, Inc. tematisk 
Mowi ASA tematisk 
Munters Group AB tematisk 
Mycronic AB tematisk, bolagsstämma 
NATIONAL GRID PLC tematisk 
Naturgy Energy Group, S.A. tematisk 
NCAB Group AB tematisk 
Nederman Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Nestle S.A. tematisk 
NEXTERA ENERGY, INC. tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nissan Motor Co., Ltd. tematisk, bolagsstämma 
Nobia AB tematisk 
Nobina AB tematisk 
Nokia Oyj tematisk 
Nolato AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nordic paper holding ab proaktiv 
Nordic Waterproofing Holding AS tematisk 
Note AB tematisk 
NP3 Fastigheter AB tematisk 
NRG ENERGY, INC. tematisk 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Oasmia Pharmaceutical AB tematisk 
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION tematisk 
OEM International AB  tematisk 
Oil Search Limited tematisk 
OMV AG tematisk 
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Oncopeptides AB tematisk 
Orexo AB tematisk 
Orica Limited tematisk 
PACCAR Inc tematisk 
Panasonic Corporation tematisk 
Pandox AB  tematisk 
Peab AB  tematisk 
PepsiCo, Inc. tematisk 
Platzer Fastigheter Holding AB  tematisk 
Power Assets Holdings Limited tematisk 
Pricer AB tematisk 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Probi AB tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
Q-Linea AB tematisk, bolagsstämma 
QUALCOMM Incorporated reaktiv  
Ratos AB  tematisk 
RaySearch Laboratories AB tematisk 
Readly International AB proaktiv, bolagsstämma 
Rejlers AB  tematisk 
Renault SA tematisk 
Repsol SA tematisk 
Restaurant Brands International Inc tematisk 
Resurs Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Rio Tinto plc tematisk 
Rolls-Royce Holdings plc tematisk 
Rottneros AB proaktiv, tematisk 
Royal Dutch Shell Plc  tematisk 
RWE AG tematisk 
Saab AB tematisk, bolagsstämma 
Sandvik AB tematisk 
Saniona AB tematisk 
SANTOS LIMITED tematisk 
SAS AB tematisk 
Scandi Standard AB tematisk 
Scandic Hotels Group AB tematisk 
Sectra AB  tematisk, bolagsstämma 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Semcon AB tematisk 
Sensys Gatso Group AB tematisk 
Serneke Group AB  tematisk 
Siemens AG tematisk 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
SkiStar AB  tematisk 
SSAB AB tematisk, bolagsstämma 
SSE PLC tematisk 
Stendoerren Fastigheter AB  tematisk 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. tematisk  
Suzuki Motor Corp. tematisk 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget  proaktiv, tematisk 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Systemair AB tematisk 
Teck Resources Limited  reaktiv, tematisk  
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Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Telenor ASA tematisk  
Telia Company AB tematisk 
Tesco PLC tematisk 
Tethys Oil AB tematisk 
TF Bank AB tematisk, bolagsstämma 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
TietoEVRY Oyj tematisk 
Tobii AB tematisk 
Toray Industries, Inc. tematisk 
Toshiba Corporation tematisk  
Total SA tematisk  
Toyota Motor Corp. tematisk, bolagsstämma 
Trane Technologies PLC tematisk 
TRATON SE tematisk  
Trelleborg AB  tematisk, bolagsstämma 
Troax Group AB  tematisk 
Uber Technologies, Inc. reaktivt  
Unilever PLC tematisk 
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 
Wallenstam AB  tematisk 
Walmart Inc. tematisk 
VBG Group AB tematisk 
WEC Energy Group Inc tematisk 
Veoneer, Inc. tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktivt  
WEYERHAEUSER COMPANY tematisk 
Vicore Pharma Holding AB tematisk 
Wihlborgs Fastigheter AB tematisk, bolagsstämma 
Wilmar International Limited tematisk  
Vitec Software Group AB  tematisk 
Vitrolife AB tematisk 
Wm Morrison Supermarkets plc tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Volati AB tematisk 
Volkswagen AG tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 
Woodside Petroleum Ltd tematisk 
Woolworths Group Ltd tematisk 
XANO Industri AB  tematisk 
Xbrane Biopharma AB tematisk 
Xcel Energy Inc. tematisk 
XPO Logistics, Inc. reaktivt  
Xvivo Perfusion AB tematisk 
Yum! Brands, Inc. tematisk 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• AAK AB (miljö) Bolaget har många hållbarhetsutmaningar främst kopplat till produktionen av olika livsme-
delsoljor. Inom produktionen av palmolja finns klimat och miljömässiga utmaningar, bl a genom omfat-
tande avskogning kopplat till odlingen samt minskad biologisk mångfald när efterfrågan på palmolja leder 
till monokultur.  
 
AAK är väl medvetna om dessa utmaningar. De har under många år adresserat och arbetat med dessa 
och under senare år ökat både uppföljningen och kontrollen av sina leverantörskedjor. Samtidigt finns det 
fortsatt utrymme för att ytterligare stärka både policyer, processer, uppföljning och rapportering kopplat till 
klimat och miljöriskerna. Detta har Skandia tillsammans med flera stora nordiska investerare adresserat 
till bolaget. AAK har klargjort att de uppskattar den konstruktiva investerardialogen, som kommer att fort-
sätta under 2022. 
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• SAAB AB (socialt) Bolaget har hållbarhetsutmaningar främst kopplat till transparens och mänskliga rättig-
heter i samband med hur bolagets produkter säljs, marknadsförs och till slut används. SAABs produkter 
och kunder verkar i en högriskbransch med kopplingar till geografiska högriskområden där risken för bris-
tande regelefterlevnad och transparens kan leda till att mänskliga rättigheter riskeras att kränkas. 
 
Skandia har under året fört en dialog med SAAB om dessa risker. Vi har påtalat vikten av att bolaget 
fämst ska fokusera på att hantera dessa risker och att öka transparensen kring hur de hanteras samt 
eventuella brister i regelefterlevnad och vilka eventuella åtgärder som vidtagits. 

 

• Lundin Energy AB (bolagsstyrning) På bolagets årsstämma lade styrelsen fram en problematisk 
ersättningsrapport där styrelsen frångått ersättningspolicyn framförallt avseende rörlig ersättning och 
avgångsvederlag till tidigare VD. I samband med förra årets stämma ändrades ersättningspolicyn med 
inkludering av potentiell extraordinär rörlig ersättning om 150% av grundlön istället för sedvanlig 100%, 
det vill säga vid extraordinär prestation kan ytterligare 50% av grundlön utgå. Dock bör det endast ske i 
extraordinära fall och vara väl motiverat. Under året har ersättning överstigande 100% av grundlönen 
utgått till tidigare VD och CFO med motsvarande 156% av grundlön respektive 128%. Därtill utgick 
avgångsvederlag till tidigare VD motsvarande ett års grundlön och ett års avgångsvederlag, trots att VD 
själv valt att lämna posten. Skandia Fonder röstade mot ersättningsrapporten.  
 

Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Service (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 

 
 

Skandia Cancerfonden - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller soci-
ala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas) och även uran. Fonden väljer 

bort bolag som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global 

Compact), är involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak, genmodifierade 
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organismer eller har bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egen-
skaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen.  
 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 
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Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. Undantag är möjligt om bolag involverat i kraftgenerering bidrar till omställning från 

fossil till förnybar energi, i enlighet med Svanens kriterier. 

 Uran 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur uran. 

 Genetiskt modifierade organismer (GMO) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar GMO-grödor. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Fon-

den iakttar stor försiktighet vid investering i gruvor. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  
 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Skandia Cancerfonden investerar i Skandia Sverige Hållbar. För Skandia Sverige Hållbar är 
hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och uttalade kriterier för 
att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Fonden söker löpande efter attraktiva investeringsmöjligheter i bolag med en affärsidé som knyter an till 
hållbar utveckling. Särskilt fokus läggs på miljö och hälsa, vilket knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål nr 
7 Hållbar energi för alla, mål 13 Bekämpa klimatförändringen, samt mål 3 Hälsa och välbefinnande. Bolag 
som väljs in i fonden förväntas kunna uppvisa ett trovärdigt och relevant hållbarhetsarbete, inklusive 
policyers, strategier och relevant rapportering. Bolag vars verksamhet tydligt bidrar till en hållbar utveckling 
premieras.  
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• Volvo Car har tagit klimatomställningen på allvar och satt upp aggressiva mål om 100% hybrid/el 2030. 
Bolaget har dessutom sedan länge arbetat med relevanta hållbarhetsfrågor. Aktien finns i fonden.  
 

• AstraZenecas produkter behandlar folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, samt 
cancer och autoimmuna sjukdomar. Bolaget har även ett starkt hållbarhetsarbete, inte minst på 
miljöområdet. Dessutom har AstraZeneca tydliga krav på sina underleverantörer och partners. Aktien 
finns i fonden.  
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• Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern med verksamhet inom kyla, luftkonditionering och 
värmepumpar, som arbetar aktivt med att byta ut miljöfarliga köldmedier mot miljövänliga alternativ. 
Organisationen är decentraliserad och har central hållbarhetskompetens för att stödja dotterbolagen som 
vart och ett har en hållbarhetsansvarig. Aktien finns i fonden. 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Sverige Hållbar under 2021: 
 
 

Bolag  Orsak 
AAK AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Africa Oil Corp. Fossila bränslen  
Aker BP ASA  Fossila bränslen  
Aker Solutions  Fossila bränslen  
Betsson AB  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Better Collective A/S  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Boliden AB Gruvnäring 
Catena Media plc Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Concordia Maritime AB  Fossila bränslen  
DNO ASA  Fossila bränslen  
Endomines AB Gruvnäring 
EnQuest PLC Fossila bränslen  
Equinor ASA (f.d. Statoil)  Fossila bränslen  
Evolution Gaming Group AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Filo Mining Corp Gruvnäring 
Fortum  Fossila bränslen  
Gaming Innovation Group, Inc. Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
International Petroleum Corp. (British Columbia) Fossila bränslen  
INVISIO AB Vapen och/eller krigsmateriel  
Josemaria Resources  Gruvnäring 
Kitron ASA  Vapen 
Kongsberg Gruppen ASA  Vapen 
LeoVegas AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Lucara Diamond Corp. Gruvnäring 
Lundin Energy AB Fossila bränslen  
Lundin Gold Inc. Gruvnäring 
Lundin Mining Corporation  Gruvnäring 
Maha Energy AB Fossila bränslen  
MilDef Group AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Neste Oyj  Fossila bränslen  
NGEx Minerals Ltd Gruvnäring 
Nordic Mines AB Gruvnäring 
Norsk Hydro ASA  Gruvnäring 
PGS ASA  Fossila bränslen  
Ratos AB  Fossila bränslen  
Saab AB Vapen och/eller krigsmateriel  
Seadrill Ltd  Fossila bränslen  
Semafo Gruvnäring 
ShaMaran  Fossila bränslen  
Subsea 7 S.A.  Fossila bränslen  
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
Tethys Oil AB Fossila bränslen  
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA  Fossila bränslen  
UPM-Kymmene Oyj  Fossila bränslen  
Viking Supply Ships AB  Fossila bränslen  

 
Inga överträdelser mot Skandia Sverige Hållbars exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 

Fondbolaget har påverkat   
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Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Sverige Hållbar för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. Ett påverkansarbete kan även ske genom att fonden 
representeras i ett bolags valberedning. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 47 bolag, för Skandia Sverige Hållbars räkning, i syfte att 
påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Arise AB tematisk, bolagsstämma 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Bufab AB tematisk, bolagsstämma 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Electrolux Professional AB  tematisk 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Getinge AB  tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Latour AB Investment  tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Stillfront AB bolagsstämma 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Storytel ab proaktiv, bolagsstämma 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
Troax Group AB  tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 
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Här följer exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• H&M (miljö) Bolaget har många hållbarhetsutmaningar kopplat till både arbetsvillkoren i bolaget och i 
leverantörsleden samt bolagets klimatpåverkan i sin värdekedja.  
 
Skandia har under året haft en löpande dialog med bolaget kring dess strategier för att minska sin 
klimatpåverkan genom både klimatomställning och innovation. H&M arbetar med att sätta mer ambitiösa 
klimatmål i närtid för att accelerera omställningen och för att effektivisera och energioptimera 
tillverkningsprocesserna. Bolaget arbetar även genom flera initiativ med att influera kunderna till en mer 
hållbar och medveten konsumtion. Dialogen fortsätter under 2022.        

   

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (socialt) Bolaget har hållbarhetsutmaningar, men även möjligheter 
genom sin verksamhet. På senare tid har bolaget uppmärksammats på grund av bristande 
regelefterlevnad och mutor. Något som delvis är en industririsk men även en specifik bolagskultursrisk. 
Bolaget fick i slutet av 2019 höga böter på grund av detta och har blivit ålagda av amerikanska 
myndigheter att skyndsamt stärka sina strukturer för regelefterlevnad och riskhantering. LM Ericsson har 
även människorättsutmaningar i flera av de marknader som bolaget är verksam i eftersom det kan vara i 
politiskt instabila länder eller i konfliktområden. 
 
Skandia har under året haft en löpande dialog med LM Ericsson kring både regelefterlevnadsriskerna och 
arbetet med att stärka dessa processer och rapporteringen samt en dialog kring människorättsriskerna i 
högriskmarknader. Bolaget har under året vidtagit ytterligare åtgärder och har stärkt transparensen i sin 
rapportering. Dialogen fortsätter under 2022. 
 

• Stillfront AB (bolagsstyrning) Inför Stillfronts årsstämma lade bolagets styrelse fram ett förslag om 
personaloptionsprogram. Ingen egen investering krävdes för programdeltagarna och dessutom leder det 
till för hög utspädning av aktiekapitalet. En kombination av dessa faktorer avgjorde att Skandia Fonder 
röstade mot förslaget i likhet med tidigare år.  

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
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Skandia Europa Exponering – Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller soci-
ala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 

hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

 Fonden har följande index som referensvärde: 

    MSCI Europe ex client defined securities index 

    Inget index har valts som referensvärde 
 
Fondbolagets kommentar: Fondens index är förenligt med de miljörelaterade och sociala egenskaper som 
fonden främjar. Indexet har uteslutit branscher som inte är i linje med en hållbar utveckling och bolag som 
kränker internationella normer. Fonden placerar direkt i aktier som ingår i indexet. Dock förväntas det uppstå 
skillnader i avkastningen mellan fonden och dess index, eftersom fonden även har särskilda hållbarhetsrela-
terade kriterier i sina placeringar. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med index och bo-
lag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår. Metod för beräkning av indexet finns tillgängligt på 
MSCI:s hemsida www.msci.com. 
 
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

http://www.msci/
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I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egen-
skaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

Fondbolagets kommentar: Varje enskilt bolag som premieras i fonden bedöms och betygssätts utifrån 

vår hållbarhetsanalys.  

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  
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Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Europa Exponering är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med 
index och bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår.   
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• Geberit AG är en schweizisk multinationell koncern specialiserad på tillverkning och leverans av 
sanitetsdelar och relaterade system. Det erbjuder system som cisterner, badrumssystem, duschar och 
badkar samt duschtoaletter. 

 

• Novartis AG är ett schweiziskt läkemedelsbolag som är en av världens största tillverkare av läkemedel. 
Företaget ägnar sig åt utveckling, tillverkning och marknadsföring av hälsovårdsprodukter. 

 

• ABB Ltd. är ett teknikföretag som ägnar sig åt utveckling och tillhandahållande av elektrifierings-, rörelse- 
och automationslösningar. Det verkar främst inom robotik, kraft, tung elektrisk utrustning och 
automationsteknik. 

 
Fonden har valt bort 
 
Skandia Europa Exponerings skräddarsydda index utesluter förutom fossila bolag även investeringar i 
vapen, tobak och cannabis samt bolag som kränker internationella normer. 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Europa Exponering under 2021: 
 

Bolag  Orsak 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Aker Solutions Fossila bränslen  
Anglo American plc Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Bayer AG Internationella normer 
BHP Group Plc Fossila bränslen 
BP p.l.c. Fossila bränslen 
British American Tobaksproduktion p.l.c. Tobaksproduktion 
Danske Bank A/S Internationella normer 
Dassault Aviation SA Vapen och/eller krigsmateriel 
DNO Fossila bränslen  
EDP-Energias de Portugal SA Fossila bränslen  
Enagas SA Fossila bränslen  
Endesa S.A. Fossila bränslen  
Enel SpA Fossila bränslen  
ENGIE SA Fossila bränslen  
Eni S.p.A. Fossila bränslen  
Equinor ASA Fossila bränslen  
Fortum Oyj Fossila bränslen  
GALP Energia SGPS SA Class B Fossila bränslen  
Glencore plc Fossila bränslen  
Iberdrola SA Fossila bränslen  
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
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Kitron Vapen och/eller krigsmateriel 
Kongsberg Gruppen Vapen och/eller krigsmateriel 
Melrose Industries PLC Vapen och/eller krigsmateriel 
MTU Aero Engines AG Vapen och/eller krigsmateriel 
Naturgy Energy Group, S.A. Fossila bränslen  
Neste Corporation Fossila bränslen  
OMV AG Fossila bränslen  
Orsted Fossila bränslen  
PGS ASA Fossila bränslen  
Repsol SA Fossila bränslen, internationella normer 
Rolls-Royce Holdings plc Vapen och/eller krigsmateriel 
Royal Dutch Shell Plc  Fossila bränslen, internationella normer 
Royal Vopak NV Fossila bränslen  
RWE AG Fossila bränslen  
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Seadrill Ltd Fossila bränslen  
ShaMaran Petroleum Corp Fossila bränslen  
Snam S.p.A. Fossila bränslen  
SSE plc Fossila bränslen  
Subsea 7 Fossila bränslen  
Tenaris S.A. Fossila bränslen  
TGS Nopec Fossila bränslen  
Thales SA Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
Total SA Fossila bränslen  
Uniper SE Fossila bränslen  
Volkswagen AG Internationella normer 

 
Inga överträdelser mot Skandias exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Europa Exponering för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 68 bolag, för Skandia Europa Exponerings räkning, i 
syfte att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkansarbete 
A.P. Moller – Maersk A/S  tematisk 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios reaktiv  
Air Liquide SA tematisk 
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
ArcelorMittal SA reaktiv, tematisk 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlantia S.p.A reaktiv 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Barclays PLC reaktiv 
BASF SE tematisk 
Bayerische Motoren Werke AG tematisk 
Boliden AB tematisk 
Bollore SA tematisk  
Carrefour SA reaktiv, tematisk 
CRH Plc tematisk 
Daimler AG tematisk 
Danone SA reaktiv, tematisk 
Deutsche Bank AG reaktivt  
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Deutsche Bank AG/New York Branch reaktivt  
E.ON SE tematisk 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Experian PLC reaktiv  
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
HeidelbergCement AG tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
Husqvarna AB tematisk 
ICA Gruppen AB tematisk  
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
J Sainsbury plc tematisk 
Kerry Group Plc  tematisk 
Kinnevik AB proaktiv, tematisk 
Koninklijke Philips N.V. tematisk 
LafargeHolcim Ltd. Reaktiv, tematisk  
Latour AB Investment  tematisk 
Lonza Group AG reaktivt  
Mowi ASA tematisk 
NATIONAL GRID PLC tematisk 
Nestle S.A. tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nokia Oyj tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Renault SA tematisk 
Rio Tinto plc tematisk 
Sandvik AB tematisk 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Siemens AG tematisk 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget  proaktiv, tematisk 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Telenor ASA tematisk  
Telia Company AB tematisk 
Tesco PLC tematisk 
Unilever PLC tematisk 
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 
Vestas Wind Systems A/s reaktivt  
Wm Morrison Supermarkets plc tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Volvo AB (miljö) Volvo har flertalet hållbarhetsutmaningar kopplat till både klimatomställningen och 
tillverkningen. Specifikt är utmaningen att gå från fordon som drivs av fossila bränslen till fossilfria och 
elektrifierade fordon som tas fram på ett ansvarsfullt sätt. På senare tid har Volvo tydliggjort sina 
klimatmål för såväl produkterna som verksamheten, i linje med Science Based Targets Initiative.   
 
Skandia har under flera år fört dialog med Volvo kring dessa frågor, enskilt eller i samarbete med andra 
investerare. 
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• Carrefour SA (socialt) Carrefour SA har hållbarhetsutmaningar kopplat till sina värdekedjor och 
leverantörskedjor, inom klimat, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Bolaget har globala 
värdekedjor varav flera har sin koppling till illegal skövling av Amazonas och förföljelse av miljöaktivister i 
bland annat Brasilien.  
 
Skandia har under året fört enskild dialog med Carrefour SA om dessa utmaningar och det är tydligt att 
Carrefour SA arbetar aktivt och samarbetar med många andra aktörer för att hantera dessa utmaningar 
på ett adekvat sätt. Dock finns det stora utmaningar med många inblandade aktörer, vilket gör 
utmaningarna extra krävande. Skandia för även dialog i samarbete med andra investerare, främst kring 
hur bolagets proteinbaserade produkter kan bli mer ansvarfulla och hållbara. Denna dialog fortsätter 
under 2022. 
 

• Electrolux AB (bolagsstyrning) Inför årsstämman lade styrelsen fram ett förslag till ett långsiktigt 
incitamentsprogram likt tidigare år. Programmet har förbättrats, men är fortsatt inte ett helt 
oproblematiskt, då 80 procent av ersättningen baseras på korta, endast ettåriga, prestationsnivåer. 
Förbättringar kan dock sägas ha gjort gentemot tidigare program, varför Skandia Fonder har röstat för 
förslaget. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
 

 

Skandia Försiktig – Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 
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Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 
Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 
 

 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhet i de strategier som innehåller aktier, långa och 

korta obligationer samt krediter. Detta motsvarar cirka 99% av fonden. 

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 
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Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  
 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska analyser och investeringsbeslut i Skandia Försiktigs förvaltning, 
vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka investeringar som väljs in i fonden. Ingen avvikelse 
mot vad som angivits i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Försiktigs förvaltning innehåller flera tillgångsslag och flera förvaltningsstrategier, där varje strategi 
har en egen metod för att inkludera hållbarhetsfaktorer. Olika förvaltningsstrategier i Skandia Försiktig har 
olika förutsättningar att arbeta med dessa frågeställningar. Det beror framförallt på vilket tillgångsslag och 
vilken geografisk region strategierna investerar i samt vilken investeringsfilosofi och process de olika strate-
gierna verkar utifrån. Det beror även på vilka förutsättningar olika värdepappersmarknader har avseende 
hållbara investeringar.  
 
En del av Skandia Försiktigs strategier har hållbarhet som en integrerad kvalitativ eller kvantitativ process i 
arbetet kring en investering, där frågorna naturligt hanteras vid varje nytt individuellt investeringsbeslut. 
Andra strategier har svårt att integrera hållbarhet på ett meningsfullt sätt på grund av tillgångsslaget man in-
vesterar i. Ytterligare andra strategier investerar inte i specifika företagsrisker, utan i bredare marknadsexpo-
neringar och där man bedömer hållbarhetsrisker och möjligheter avseende den bredare exponeringen (ex-
empelvis råvaruterminsmarknader, valutamarknader, statsobligationsmarknader). 
 
Skandia Försiktig integrerar hållbarhetsrisker och -möjligheter i strategier som innehåller svenska och ut-
ländska aktier, korta och långa obligationer samt krediter.  
 
Portföljförvaltarna för de strategier som integrerar hållbarhet i inventeringsarbetet, enligt ovan, är väl med-
vetna om vilka hållbarhetsrisker och -möjligheter en investering medför och beaktar detta. Exempel på inve-
steringar som fallit bra ut i de olika strategierna under 2021 är; 
 

• Anthem är ett amerikanst hälsobolag dedikerat till att göra sjukvården enklare. Genom sina anslutna fö-
retag servar Anthem mer än 118 miljoner människor med hälsoplaner och sjukvårdsförsäkringar.  

 

• Healthpeak Properties, Inc. investerar i fastigheter relaterade till hälsovårdssektorn, inklusive 
seniorbostäder, livsvetenskap och hälsovårdscentraler. 
 

• Kommunalbanken AS emitterar sociala obligationer.  
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Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Försiktig under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
BHP Group Ltd Fossila bränslen 
BHP Group Plc Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
British American Tobacco p.l.c. Tobaksproduktion 
Brookfield Asset Management Inc. Kontroversiella vapen 
Canadian Natural Resources Limited Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
China Shenhua Energy Co. Ltd.  Fossila bränslen 
China Shipbuilding Industry Company Limited  Kontroversiella vapen 
Chugoku Electric Power Co., Inc. Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
Coal India Ltd. Fossila bränslen 
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eastern Company Tobaksproduktion 
Elbit Systems Ltd Internationella normer 
Enbridge Inc. Internationella normer 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Exxaro Resources Limited Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Tobaksproduktion 
Hanwha Corp Kontroversiella vapen 
HK Electric Investments & HK Electric Investments Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Huabao International Holdings Ltd Tobaksproduktion 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
IJM Corp. Bhd. Internationella normer 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited Fossila bränslen 
ITC Limited Tobaksproduktion 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
KT & G Corporation Tobaksproduktion 
Larsen & Toubro Ltd. Kontroversiella vapen 
Leidos Holdings, Inc. Kontroversiella vapen 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
MMC Norilsk Nickel PJSC Internationella normer 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
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Nucor Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
POSCO Internationella normer 
POSCO INTERNATIONAL Corporation Internationella normer 
PPL Corporation Fossila bränslen 
PT Adaro Energy Tbk Fossila bränslen 
PT Gudang Garam Tbk Tobaksproduktion 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tobaksproduktion 
PT United Tractors Tbk Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Reinet Investments S.C.A. Tobaksproduktion 
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd.  Fossila bränslen 
Shanghai Industrial Holdings Limited Tobaksproduktion 
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Fossila bränslen 
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
Thales SA Kontroversiella vapen 
Vale S.A. Internationella normer 
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd. Fossila bränslen 
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd Fossila bränslen 
Zijin Mining Group Co., Ltd Internationella normer 

 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Försiktig för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 344 bolag, för Skandia Försiktigs räkning, i syfte att på-
verka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 

Bolag Typ av påverkan 
A.P. Moller - Maersk A/S  tematisk 
AAK AB tematisk, bolagsstämma 
AcadeMedia AB tematisk 
Accenture Plc reaktiv  
ACS, Actividades de Construcción Servicios reaktiv  
Adapteo Oyj tematisk 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addnode Group AB  tematisk 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Air Liquide SA tematisk 
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Alimak Group AB tematisk 
Alphabet Inc.  reaktivt , tematisk , bolagsstämma 
Amazon.com, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Ambea AB tematisk, bolagsstämma 
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Apple Inc. tematisk, bolagsstämma 
AQ Group AB tematisk 
ArcelorMittal SA reaktiv, tematisk 
Archer-Daniels-Midland Company reaktiv 
Arion Banki hf  tematisk 
Arise AB tematisk, bolagsstämma 
Arjo AB  tematisk 
Ascelia Pharma AB tematisk 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Attendo AB tematisk 
Autoliv Inc  tematisk 
Avanza Bank Holding AB tematisk 
Axfood AB tematisk 
Bactiguard Holding AB tematisk 
Balco Group AB tematisk 
Barclays PLC reaktiv 
BASF SE tematisk 
Bayer AG tematisk 
Bayerische Motoren Werke AG tematisk 
Beijer Alma AB  tematisk 
Beijer Electronics Group AB tematisk 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Bergs Timber AB  proaktiv, tematisk 
Berkshire Hathaway Inc.  tematisk 
Besqab AB tematisk 
Betsson AB  tematisk, bolagsstämma 
Better Collective A/S  tematisk 
Bilia AB  tematisk 
BillerudKorsnas AB proaktiv, tematisk 
BioArctic AB  tematisk 
BioGaia AB  tematisk 
BioInvent International AB tematisk 
Biotage AB tematisk 
Bjorn Borg AB tematisk 
Blackstone Group Inc.  reaktiv 
BLUESCOPE STEEL LIMITED tematisk 
Boliden AB tematisk 
Bonava AB  tematisk 
BoneSupport Holding AB tematisk 
Boozt AB tematisk 
Boule Diagnostics AB tematisk 
BP p.l.c. tematisk 
Bravida Holding AB tematisk 
Brinova Fastigheter AB tematisk 
BTS Group AB  tematisk 
Bufab AB tematisk, bolagsstämma 
Bulten AB tematisk 
Bure Equity AB tematisk 
Byggmax Group AB tematisk 
Calliditas Therapeutics AB tematisk 
Camurus AB tematisk 
Cantargia AB tematisk 
Capital One Financial Corporation reaktiv  
Carrefour SA reaktiv, tematisk 
Castellum AB tematisk, bolagsstämma 
Catella AB  tematisk 
Catena AB tematisk 
Catena Media PLC tematisk 
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Caterpillar Inc. tematisk 
Cavotec SA tematisk 
Cellavision AB tematisk 
Cellink AB  tematisk 
Chipotle Mexican Grill, Inc. tematisk 
Christian Berner Tech Trade AB  tematisk 
Clas Ohlson AB  tematisk 
Cloetta AB  tematisk 
COCA-COLA COMPANY tematisk 
Coles Group Ltd. tematisk 
Colgate-Palmolive Company tematisk 
Collector AB tematisk 
Conagra Brands, Inc. tematisk 
Concentric AB tematisk, bolagsstämma 
Coor Service Management Holding AB tematisk 
Corem Property Group AB  tematisk, bolagsstämma 
Costco Wholesale Corporation tematisk 
C-Rad AB  tematisk 
Crown Holdings, Inc. tematisk  
CTT Systems AB tematisk 
Cummins Inc. tematisk 
Daikin Industries, Ltd. tematisk 
Daimler AG tematisk 
Daiwa House Industry Co., Ltd. tematisk  
Danone SA reaktiv, tematisk 
Deutsche Bank AG/New York Branch reaktiv  
Dios Fastigheter AB tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Dominion Energy Inc tematisk 
Domino's Pizza, Inc. tematisk 
Doro AB tematisk 
Dow, Inc. tematisk 
Duni AB tematisk 
Duroc AB  tematisk 
Dustin Group AB tematisk 
E.ON SE tematisk 
Eastnine AB  tematisk 
Elanders AB tematisk 
Electra Gruppen AB tematisk 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Electrolux Professional AB  tematisk 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Elos Medtech AB  tematisk 
Eltel AB tematisk 
Embracer Group AB  bolagsstämma 
Empir Group AB  tematisk 
Enad Global 7 AB proaktiv 
Enbridge Inc. tematisk 
Enea AB bolagsstämma 
Enel Spa tematisk 
ENEOS Holdings, Inc. tematisk 
Energy Transfer Partners reaktiv 
ENGIE SA tematisk 
Eni S.p.A. tematisk  
Eniro AB  tematisk 
EnQuest PLC tematisk 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
Episurf Medical AB  tematisk 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
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Equinor ASA tematisk 
ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED tematisk 
Essity AB  tematisk 
Etrion Corporation tematisk 
Evolution Gaming Group AB tematisk 
eWork Group AB tematisk 
EWPG Holding AB bolagsstämma 
Exelon Corporation tematisk 
Experian Finance Plc reaktiv  
Experian PLC reaktiv  
Exxon Mobil Corporation tematisk 
Fabege AB tematisk 
Facebook, Inc. reaktiv, 'tematisk, bolagsstämma 
Fagerhult AB tematisk 
Fastighets AB Balder bolagsstämma 
FastPartner AB tematisk 
Feelgood Svenska AB tematisk 
Fenix Outdoor International AG tematisk 
Ferronordic AB tematisk 
Fiat Chrysler Automobiles N.V. tematisk 
Fingerprint Cards AB  tematisk 
FirstEnergy Corp. reaktiv, tematisk 
FM Mattsson Mora Group AB  tematisk 
Ford Motor Company tematisk 
Formosa Petrochemical Corp tematisk 
FormPipe Software AB tematisk 
Fortum Oyj tematisk 
G5 Entertainment AB tematisk 
GARO AB tematisk 
Gazprom PJSC tematisk 
GCL-Poly Energy Holdings Limited reaktiv  
General Electric Company tematisk 
General Mills, Inc. tematisk 
General Motors Company tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Getinge AB  tematisk 
GHP Specialty Care AB tematisk 
Glencore plc tematisk 
Golden Agri-Resources Ltd reaktiv  
Google LLC reaktiv  
Granges AB tematisk, bolagsstämma 
Green Landscaping Group AB tematisk 
Grieg Seafood ASA tematisk 
Grupo Argos SA tematisk 
Grupo Mexico S.A.B. de C.V.  tematisk 
Grupo Nutresa S. A. tematisk 
Gunnebo AB tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Haldex AB tematisk 
Handicare Group AB tematisk 
Hansa Biopharma AB tematisk 
Hanza Holding AB tematisk 
HEBA Fastighets AB  tematisk, bolagsstämma 
HeidelbergCement AG tematisk 
Hennes & Mauritz bolagsstämma 
Hershey Company tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
Hexatronic Group AB tematisk 
HEXPOL AB  tematisk, bolagsstämma 
HIQ International AB tematisk 
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Hitachi,Ltd. tematisk 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Hochtief AG reaktiv  
Hoist Finance AB tematisk, bolagsstämma 
Holmen AB  proaktiv, tematisk 
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. tematisk 
Honda Motor Co., Ltd. tematisk 
Hufvudstaden AB  tematisk, bolagsstämma 
Hugo Boss AG reaktiv  
Humana AB tematisk 
Husqvarna AB tematisk 
Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd. tematisk  
IAR Systems Group AB  tematisk 
Iberdrola SA reaktiv, tematisk  
ICA Gruppen AB tematisk  
Image Systems AB tematisk 
Immunicum AB tematisk 
Immunovia AB tematisk 
Imperial Oil Limited tematisk 
Implantica AG  bolagsstämma 
Incitec Pivot tematisk 
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
International Paper Company tematisk 
International Petroleum Corp.  tematisk 
Internationella Engelska Skolan i Sverige  tematisk 
Intrum AB tematisk 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Inwido AB tematisk 
INVISIO AB tematisk 
IRRAS AB tematisk 
ITAB Shop Concept AB  tematisk, bolagsstämma 
J Sainsbury plc tematisk 
Jardine Cycle & Carriage Limited reaktiv  
Jardine Matheson Holdings Limited reaktiv  
Jardine Strategic Holdings Limited reaktiv  
Jetpak Top Holding AB bolagsstämma 
Jihua Group Corp. Ltd. reaktiv  
JinkoSolar Holding Co., Ltd. reaktiv  
JM AB tematisk 
John Mattson Fastighetsforetagen AB tematisk 
Josemaria Resources Inc. tematisk 
K2A Knaust & Andersson Fastigheter  tematisk 
KABE Group AB  tematisk 
Karnov Group AB tematisk 
Karo Pharma AB tematisk 
Karolinska Development AB  tematisk 
Kerry Group Plc  tematisk 
K-Fast Holding AB  tematisk 
Kinder Morgan Inc  tematisk 
Kindred Group plc  tematisk, bolagsstämma 
Kinnevik AB proaktiv, tematisk 
Klarna Holding AB proaktiv 
Klovern AB  tematisk 
Knowit AB tematisk 
Koninklijke Philips N.V. tematisk 
Korea Electric Power Corporation reaktiv  
Korea Electric Power Corporation tematisk 
Korea Gas Corporation tematisk  
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Korea Western Power Co., Ltd. reaktiv  
Kraft Heinz Company tematisk 
Kroger Co. tematisk 
Kungsleden AB tematisk, bolagsstämma 
LafargeHolcim Ltd. reaktiv, tematisk  
Lagercrantz Group AB  tematisk 
Lammhults Design Group AB  tematisk 
Latour AB Investment  tematisk 
Lens Technology Co. Ltd.  reaktiv  
LeoVegas AB tematisk 
Lerøy Seafood Group ASA tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Lime Technologies AB tematisk 
Lindab International AB tematisk, bolagsstämma 
Loblaw Companies Limited tematisk 
Lockheed Martin Corporation tematisk 
Lonza Group AG reaktiv  
Loomis AB tematisk 
Lucara Diamond Corp. tematisk 
Lundin Energy AB tematisk, bolagsstämma 
Lundin Gold Inc. tematisk 
Lundin Mining Corporation tematisk 
LyondellBasell Industries NV tematisk 
Magnolia Bostad AB tematisk 
Malmbergs Elektriska AB  tematisk 
Marathon Petroleum Corporation tematisk 
Marks & Spencer Group tematisk 
Martin Marietta Materials, Inc. tematisk 
McDonald's Corporation tematisk 
Medcap AB tematisk 
Media & Games Invest SE proaktiv 
Medicover AB  tematisk 
Medivir AB  tematisk 
Mekonomen AB tematisk 
Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
Midsummer AB bolagsstämma 
Midway Holdings AB  tematisk 
Millicom International Cellular SA  tematisk 
MIPS AB tematisk, bolagsstämma 
Mitsubishi Corporation tematisk  
Mizuho Financial Group, Inc. tematisk  
MMC Norilsk Nickel PJSC tematisk 
Moberg Pharma AB tematisk 
Modern Times Group MTG AB  tematisk, bolagsstämma 
Moment Group AB tematisk 
Momentum Group AB  tematisk 
Mondelez International, Inc. tematisk 
Mowi ASA tematisk 
Multiexport foods SA tematisk 
Multiq International AB tematisk 
Munters Group AB tematisk 
Mycronic AB tematisk, bolagsstämma 
NATIONAL GRID PLC tematisk 
Naturgy Energy Group, S.A. tematisk 
NCAB Group AB tematisk 
NCC AB bolagsstämma 
Nederman Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Nestle S.A. tematisk 
Net Insight AB  tematisk 
NetEnt AB tematisk 
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NEXTERA ENERGY, INC. tematisk 
NGS Group AB tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nilorngruppen AB  tematisk 
NIPPON STEEL CORP. tematisk 
Nissan Motor Co., Ltd. tematisk, bolagsstämma 
Nobia AB tematisk 
Nobina AB tematisk 
Nokia Oyj tematisk 
Nolato AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nordic paper holding ab proaktiv 
Nordic Waterproofing Holding AS tematisk 
Note AB tematisk 
Novotek AB  tematisk 
NP3 Fastigheter AB tematisk 
NRG ENERGY, INC. tematisk 
NTPC Limited tematisk 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
O2Micro International Ltd bolagsstämma 
Oasmia Pharmaceutical AB tematisk 
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION tematisk 
Odd Molly International AB tematisk 
OEM International AB  tematisk 
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. tematisk  
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. tematisk 
Oil company LUKOIL PJSC tematisk 
Oil Search Limited tematisk 
OMV AG tematisk 
Oncopeptides AB tematisk 
Opus Group AB tematisk 
Orexo AB tematisk 
Orica Limited tematisk 
ORIGIN ENERGY LIMITED tematisk 
Ortivus AB  tematisk 
Oscar Properties Holding AB tematisk 
Otello Corp ASA bolagsstämma 
PACCAR Inc tematisk 
Panasonic Corporation tematisk 
Pandox AB  tematisk 
Peab AB  tematisk 
Pegatron Corporation reaktiv  
PepsiCo, Inc. tematisk 
PetroChina Company Limited A tematisk 
Petroleo Brasileiro SA tematisk 
Petroleos Mexicanos S.A. de C.V. tematisk 
PEUGEOT SA tematisk 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. tematisk 
Phillips 66 tematisk 
Platzer Fastigheter Holding AB  tematisk 
PledPharma AB tematisk 
Poolia AB  tematisk 
POSCO reaktiv  
POSCO tematisk 
POSCO INTERNATIONAL Corporation tematisk  
POSCO INTERNATIONAL Corporation reaktiv  
Power Assets Holdings Limited tematisk 
Powercell bolagsstämma 
PPL CORPORATION tematisk 
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Precise Biometrics AB tematisk 
Prevas AB  tematisk 
Pricer AB tematisk 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Probi AB tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
ProfilGruppen AB  tematisk 
PT Astra International Tbk reaktiv  
PT Bumi Resources Tbk tematisk 
PT United Tractors Tbk tematisk 
PTT Exploration & Production Plc tematisk  
PTT Exploration & Production Plc tematisk 
QANTAS AIRWAYS LIMITED tematisk 
Qleanair Holding AB bolagsstämma 
Q-Linea AB tematisk, bolagsstämma 
QUALCOMM Incorporated reaktiv  
Railcare Group AB tematisk 
Ratch Group Public Co. Ltd. tematisk  
Ratos AB  tematisk 
RaySearch Laboratories AB tematisk 
Raytheon Technologies Corporation reaktiv  
Raytheon Technologies Corporation tematisk 
RE:Newcell AB bolagsstämma 
Readly International AB proaktiv, bolagsstämma 
Recipharm AB  tematisk 
Rejlers AB  tematisk 
Reliance Industries Limited tematisk 
Renault SA tematisk 
Repsol SA tematisk 
Restaurant Brands International Inc tematisk 
Resurs Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Rio Tinto plc tematisk 
Rnb Retail and Brands AB tematisk 
Rolls-Royce Holdings plc tematisk 
Rosneft Oil Co. tematisk 
Rottneros AB proaktiv, tematisk 
Royal Ahold Delhaize N.V. tematisk 
Royal Dutch Shell Plc  tematisk 
RWE AG tematisk 
Saab AB tematisk, bolagsstämma 
SAIC Motor Corporation Limited tematisk 
Salmar ASA tematisk 
Salmones Camanchaca tematisk 
Samarco Mineracao SA reaktiv  
SAMSUNG C&T CORP reaktiv  
Sandvik AB tematisk 
Saniona AB tematisk 
SANTOS LIMITED tematisk 
Saputo Inc. tematisk 
SAS AB tematisk 
Sasol Limited tematisk 
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) tematisk 
Scandi Standard AB tematisk 
Scandic Hotels Group AB tematisk 
Scandinavian Biogas Fuels International AB bolagsstämma 
SEB bolagsstämma 
Sectra AB  tematisk, bolagsstämma 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Semcon AB tematisk 
Sensys Gatso Group AB tematisk 
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SERCO GROUP reaktiv  
Serneke Group AB  tematisk 
Severstal PAO tematisk 
Siam Cement Public Co. Ltd. tematisk  
Siemens AG tematisk 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Sinotruk Hong Kong Ltd. tematisk  
SinterCast AB tematisk 
SIPEF SA/NV reaktiv  
SK Innovation Co., Ltd tematisk 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
SkiStar AB  tematisk 
SLC Agricola SA reaktiv  
SNC-Lavalin Group, Inc. reaktiv  
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA reaktiv  
Softronic AB  tematisk 
South32 Ltd. tematisk 
Southern Company tematisk 
SSAB AB tematisk, bolagsstämma 
SSE PLC tematisk 
Starbreeze AB tematisk 
Stendoerren Fastigheter AB  tematisk 
Stillfront Group AB bolagsstämma 
Stockwik Forvaltning AB tematisk 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Storytel ab proaktiv, bolagsstämma 
Strax AB tematisk 
Studsvik AB tematisk 
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. tematisk  
Suncor Energy Inc. tematisk 
Suzano S.A. tematisk 
Suzuki Motor Corp. tematisk 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Svedbergs i Dalstorp AB  tematisk 
Swedencare AB bolagsstämma 
Swedish Match AB tematisk 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget  proaktiv, tematisk 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Systemair AB tematisk 
Tassal Group Ltd. tematisk 
TC Energy Corporation tematisk 
Teck Resources Limited  reaktiv, tematisk  
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Telenor ASA tematisk  
Telia Company AB tematisk 
Tesco PLC tematisk 
Tethys Oil AB tematisk 
TF Bank AB tematisk, bolagsstämma 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
thyssenkrupp AG tematisk 
TietoEVRY Oyj tematisk 
Tobii AB tematisk 
Tokyo Tatemono Co., Ltd. tematisk  
Top Glove Corporation Bhd. reaktiv  
Toray Industries, Inc. tematisk 
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Toshiba Corporation tematisk  
Total SA tematisk  
Toyota Motor Corp. tematisk, bolagsstämma 
TPI - Triunfo Participaçoes e Investimentos SA reaktiv  
Traction AB  tematisk 
TradeDoubler AB tematisk 
Trane Technologies PLC tematisk 
TRATON SE tematisk  
Trelleborg AB  tematisk, bolagsstämma 
Trention AB tematisk 
Trioworld proaktiv 
Troax Group AB  tematisk 
Uber Technologies, Inc. reaktiv  
UltraTech Cement Limited tematisk 
Unilever PLC tematisk 
Uniper SE tematisk 
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. tematisk 
United States Steel Corp. reaktiv  
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 
Vale S.A. reaktiv  
Vale S.A. tematisk 
Valero Energy Corporation tematisk 
Wallenstam AB  tematisk 
Walmart Inc. tematisk 
VBG Group AB tematisk 
WEC Energy Group Inc tematisk 
Vedanta Limited tematisk 
Wendy’s Company   tematisk 
Veoneer, Inc. tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktiv  
WEYERHAEUSER COMPANY tematisk 
Vicore Pharma Holding AB tematisk 
Wihlborgs Fastigheter AB tematisk, bolagsstämma 
Viking Supply Ships AB  tematisk 
Wilmar International Limited tematisk  
Wise Group AB tematisk 
Vistra Corp. tematisk 
Vitec Software Group AB  tematisk 
Vitrolife AB tematisk 
Wm Morrison Supermarkets plc tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Voith GmbH  reaktiv  
Volati AB tematisk 
Volkswagen AG tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 
Woodside Petroleum Ltd tematisk 
Woolworths Group Ltd tematisk 
XANO Industri AB  tematisk 
Xbrane Biopharma AB tematisk 
Xcel Energy Inc. tematisk 
XPO Logistics, Inc. reaktiv  
Xvivo Perfusion AB tematisk 
Yum! Brands, Inc. tematisk 
ZetaDisplay AB tematisk 
Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.  reaktiv  
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H reaktiv 
ÅF Pöyry AB bolagsstämma 

 

Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
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• SSAB (miljö) Bolaget har hållbarhetsutmaningar, men även möjligheter kopplat till klimatomställningen 
där bolaget, som idag har en stor klimatpåverkan, kan göra stor positiv skillnad genom satsningen på fos-
silfritt stål. SSAB har tydliggjort sina klimatmål, i linje med Science Based Targets Initiative.   
 
Skandia har under året och inom ramen för ett internationellt investerarsamarbete tryckt på vikten av att 
bolaget är öppet och konkret rörande sin omställningsplan och de utmaningar som finns. SSAB har upp-
muntrats att rapportera i enlighet med TCFD-ramverket, samt att öka transparensen kring bolagets påver-
kansdialoger med myndigheter och intresseorganisationer inom klimatfrågan. 

   

• Bergs Timber AB (socialt) Inom skogsindustrin, likt många andra industrier med tyngre manuella och 
säsongsbaserade arbetsmoment så är det vanligt förekommande att entreprenörer anlitas och ofta är det 
migrerande arbetskraft som anlitas. Det har under de senaste åren rapporteras om återkommande brister 
i arbetsvillkor och regelefterlevnad i varierande grad.  
 
Skandia har under året kontaktat flera bolag inom skogsindustrin, däribland Bergs Timber, för att adres-
sera dessa utmaningar och har understrukit vikten av transparens och kontinuerlig uppföljning för att sä-
kerställa regelefterlevnad. Dialogerna fortsätter under 2022. 
 

• Meta Platforms Inc (Facebook) (bolagsstyrning) Med tanke på en styrelses övervakande funktion bör 
den i så stor utsträckning som möjligt vara skild från bolagets operativa ledning. För att försöka 
säkerställa att styrelsen på ett så objektivt sätt som möjligt uppfyller sin granskande funktion och 
bibehåller sitt oberoende gentemot företagsledningen så röstade Skandia Fonder mot att Meta Platforms 
VD, grundare och majoritetsägare Zuckerberg väljs till styrelseordförande. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
 

 

Skandia Global Exponering - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller soci-
ala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 
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Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 

hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

 Fonden har följande index som referensvärde: 

    MSCI World ex client defined securities index 

    Inget index har valts som referensvärde 

Fondbolagets kommentar: Fondens index är förenligt med de miljörelaterade och sociala egenskaper som 

fonden främjar. Indexet har uteslutit branscher som inte är i linje med en hållbar utveckling och bolag som 

kränker internationella normer. Fonden placerar direkt i aktier som ingår i indexet. Dock förväntas det uppstå 

skillnader i avkastningen mellan fonden och dess index, eftersom fonden även har särskilda hållbarhetsrela-

terade kriterier i sina placeringar. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med index och bo-

lag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår. Metod för beräkning av indexet finns tillgängligt på 

MSCI:s hemsida www.msci.com. 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 
Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala egen-
skaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 
 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

Fondbolagets kommentar: Varje enskilt bolag som premieras i fonden bedöms och betygssätts utifrån 

vår hållbarhetsanalys.  

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  
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Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Global Exponering är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med 
index och bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår.   
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• ABB Ltd. är ett teknikföretag som ägnar sig åt utveckling och tillhandahållande av elektrifierings-, rörelse- 
och automationslösningar. Det verkar främst inom robotik, kraft, tung elektrisk utrustning och 
automationsteknik. 
 

• Geberit AG är en schweizisk multinationell koncern specialiserad på tillverkning och leverans av 
sanitetsdelar och relaterade system. Det erbjuder system som cisterner, badrumssystem, duschar och 
badkar samt duschtoaletter. 
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• Cigna Corp. är ett amerikanskt bolag som erbjuder tjänster inom hälsovårdssektorn. Bolaget har ett 
välutvecklat hållbarhetsarbete och arbetar aktivt för att minska användningen av opioder samt deltar i 
statliga program såsom Medicare och Medicaid för att erbjuda hälsovård till familjer som inte får 
häsovårdsförsäkring via anställning. 

 
Fonden har valt bort 
 
Skandia Global Exponerings skräddarsydda index utesluter förutom fossila bolag även investeringar i vapen, 
tobak och cannabis samt bolag som kränker internationella normer. 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Global Exponering under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AES Corporation Fossila bränslen 
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Aker Solutions Fossila bränslen 
Algonquin Power & Utilities Corp. Fossila bränslen 
Alliant Energy Corp Fossila bränslen 
AltaGas Ltd. Fossila bränslen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
AMETEK, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Amphenol Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel  
Ampol Limited Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 
APA Group Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Baker Hughes Company Class A Fossila bränslen 
Bank Hapoalim BM Internationella normer 
Bank Leumi Le-Israel Ltd. Internationella normer 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
Bayer AG Internationella normer 
BHP Group Ltd Fossila bränslen 
BHP Group Plc Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation  Vapen och/eller krigsmateriel  
BP p.l.c. Fossila bränslen 
British American Tobacco p.l.c. Tobaksproduktion 
Brookfield Asset Management Inc. Kontroversiella vapen 
Cabot Oil & Gas Corporation Fossila bränslen 
CAE Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Canadian Natural Resources Limited Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
CenterPoint Energy, Inc. Fossila bränslen 
Cheniere Energy, Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
Chubu Electric Power Company Fossila bränslen 
Chugoku Electric Power Co., Inc. Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
CMS Energy Corporation Fossila bränslen 
Concho Resources Inc. Fossila bränslen 
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Consolidated Edison, Inc. Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Danske Bank A/S Internationella normer 
Dassault Aviation SA Vapen och/eller krigsmateriel  
DNO Fossila bränslen 
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Dominion Energy Inc Fossila bränslen 
DTE Energy Company Fossila bränslen 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eaton Corp. Plc Vapen och/eller krigsmateriel  
Edison International Fossila bränslen 
EDP-Energias de Portugal SA Fossila bränslen 
Elbit Systems Ltd Vapen och/eller krigsmateriel, internationella normer 
Emera Incorporated Fossila bränslen 
Enagas SA Fossila bränslen 
Enbridge Inc. Internationella normer 
Endesa S.A. Fossila bränslen 
Enel SpA Fossila bränslen 
ENEOS Holdings, Inc. Fossila bränslen 
ENGIE SA Fossila bränslen 
Eni S.p.A. Fossila bränslen 
Entergy Corporation Fossila bränslen 
EOG Resources, Inc. Fossila bränslen 
Equinor ASA Fossila bränslen 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Evolution Gaming Group AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Exelon Corporation Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
FirstEnergy Corp. Fossila bränslen 
FLIR Systems, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Fortis Inc. Fossila bränslen 
Fortum Oyj Fossila bränslen 
Franco-Nevada Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer 
GALP Energia SGPS SA Class B Fossila bränslen 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Glencore plc Fossila bränslen 
Halliburton Company Fossila bränslen 
HEICO Corporation Vapen och/eller krigsmateriel  
HEICO Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel  
Hess Corporation Fossila bränslen 
HK Electric Investments & HK Electric Investments  Fossila bränslen 
HollyFrontier Corporation Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. Fossila bränslen 
Howmet Aerospace Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Huabao International Holdings Ltd Tobaksproduktion 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
Iberdrola SA Fossila bränslen 
Idemitsu Kosan Co., Ltd. Fossila bränslen 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
INPEX CORPORATION Fossila bränslen 
Inter Pipeline Ltd. Fossila bränslen 
Israel Discount Bank Limited Class A Internationella normer 
Itochu Corporation Fossila bränslen 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kansai Electric Power Company, Incorporated Fossila bränslen 
Keyera Corp. Fossila bränslen 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
Kitron Vapen och/eller krigsmateriel  
Kongsberg Gruppen Vapen och/eller krigsmateriel  
Kyushu Electric Power Company, Incorporated Fossila bränslen 
L3Harris Technologies Inc Vapen och/eller krigsmateriel  
Leidos Holdings, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
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Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Lundin Energy AB Fossila bränslen 
LyondellBasell Industries NV Fossila bränslen 
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
Marubeni Corporation Fossila bränslen 
Melrose Industries PLC Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsui & Co.,Ltd Fossila bränslen 
Mizrahi Tefahot Bank Ltd Internationella normer 
MTU Aero Engines AG Vapen och/eller krigsmateriel  
Naturgy Energy Group, S.A. Fossila bränslen 
Neste Corporation Fossila bränslen 
NextEra Energy, Inc. Fossila bränslen 
NiSource Inc Fossila bränslen 
Northland Power Inc. Fossila bränslen 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
NRG Energy, Inc. Fossila bränslen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
Occidental Petroleum Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Oil Search Limited Fossila bränslen 
OMV AG Fossila bränslen 
ONEOK, Inc. Fossila bränslen 
Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Orsted Fossila bränslen 
Osaka Gas Co., Ltd. Fossila bränslen 
Pembina Pipeline Corporation Fossila bränslen 
PGS ASA Fossila bränslen 
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
Pinnacle West Capital Corporation Fossila bränslen 
Pioneer Natural Resources Company Fossila bränslen 
Power Assets Holdings Limited Fossila bränslen 
PPL Corporation Fossila bränslen 
Public Service Enterprise Group Inc Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Repsol SA Fossila bränslen, internationella normer 
Rolls-Royce Holdings plc Vapen och/eller krigsmateriel  
Royal Dutch Shell Plc  Fossila bränslen, internationella normer 
Royal Vopak NV Fossila bränslen 
RWE AG Fossila bränslen 
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Santos Limited Fossila bränslen 
Schlumberger NV Fossila bränslen 
Seadrill Ltd Fossila bränslen 
Sempra Energy Fossila bränslen 
ShaMaran Petroleum Corp Fossila bränslen 
Singapore Technologies Engineering Ltd Vapen och/eller krigsmateriel  
Snam S.p.A. Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
SSE plc Fossila bränslen 
Subsea 7 Fossila bränslen 
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Internationella normer 
Sumitomo Corporation Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
TC Energy Corporation Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Tenaris S.A. Fossila bränslen 
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Textron Inc. Kontroversiella vapen 
TGS Nopec Fossila bränslen 
Thales SA Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
Tohoku Electric Power Company Fossila bränslen 
Tokyo Electric Power Company Holdings Fossila bränslen 
TOKYO GAS Co., Ltd. Fossila bränslen 
Total SA Fossila bränslen 
TransDigm Group Incorporated Vapen och/eller krigsmateriel  
UGI Corporation Fossila bränslen 
Uniper SE Fossila bränslen 
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd. Fossila bränslen 
WEC Energy Group Inc Fossila bränslen 
Wells Fargo & Company Internationella normer 
Williams Companies, Inc. Fossila bränslen 
Vistra Corp. Fossila bränslen 
Volkswagen AG Internationella normer 
Woodside Petroleum Ltd Fossila bränslen 
Xcel Energy Inc. Fossila bränslen 

 
Inga överträdelser mot Skandias exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Global Exponering för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 127 bolag, för Skandia Global Exponerings räkning, i 
syfte att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
A.P. Moller - Maersk A/S  tematisk 
Accenture Plc reaktivt 
Air Liquide SA tematisk 
Albemarle Corporation reaktiv  
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Alphabet Inc.  reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Amazon.com, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Apple Inc. tematisk, bolagsstämma 
ArcelorMittal SA reaktiv, tematisk 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlantia S.p.A reaktiv 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Autoliv Inc  tematisk 
Barclays PLC reaktiv 
BASF SE tematisk 
Bausch Health Companies Inc. reaktiv 
Berkshire Hathaway Inc.  tematisk 
Blackstone Group Inc.  reaktiv 
BLUESCOPE STEEL LIMITED tematisk 
Boliden AB tematisk 
Bollore SA tematisk  
Bunge Limited reaktiv, tematisk 
Capital One Financial Corporation reaktiv  
Carrefour SA reaktiv, tematisk 
Caterpillar Inc. tematisk 
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Chipotle Mexican Grill, Inc. tematisk 
Cloudflare Inc. tematisk  
COCA-COLA COMPANY tematisk 
Coles Group Ltd. tematisk 
Colgate-Palmolive Company tematisk 
Conagra Brands, Inc. tematisk 
Costco Wholesale Corporation tematisk 
CRH Plc tematisk 
Crown Holdings, Inc. tematisk  
Cummins Inc. tematisk 
Daikin Industries, Ltd. tematisk 
Daimler AG tematisk 
Daiwa House Industry Co., Ltd. tematisk  
Danone SA reaktiv, tematisk 
DELTA AIR LINES, INC. tematisk 
Deutsche Bank AG reaktiv  
Domino's Pizza, Inc. tematisk 
Dow, Inc. tematisk 
E.ON SE tematisk 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Empir Group AB  tematisk 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Experian PLC reaktiv  
Facebook, Inc. reaktiv, 'tematisk, bolagsstämma 
Ford Motor Company tematisk 
General Electric Company tematisk 
General Mills, Inc. tematisk 
General Motors Company tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
HeidelbergCement AG tematisk 
Hershey Company tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
Honda Motor Co., Ltd. tematisk 
Husqvarna AB tematisk 
ICA Gruppen AB tematisk  
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
International Paper Company tematisk 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
J Sainsbury plc tematisk 
Jardine Strategic Holdings Limited reaktiv  
Kerry Group Plc  tematisk 
Kinnevik AB proaktiv, tematisk 
Koninklijke Philips N.V. tematisk 
Kraft Heinz Company tematisk 
Kroger Co. tematisk 
LafargeHolcim Ltd. reaktiv, tematisk  
Latour AB Investment  tematisk 
Loblaw Companies Limited tematisk 
Lonza Group AG reaktiv  
Lundin Mining Corporation tematisk 
Martin Marietta Materials, Inc. tematisk 
McDonald's Corporation tematisk 
Mitsubishi Corporation tematisk  
Mizuho Financial Group, Inc. tematisk  
Mondelez International, Inc. tematisk 
Mowi ASA tematisk 
NATIONAL GRID PLC tematisk 
Nestle S.A. tematisk 
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NIBE Industrier AB  tematisk 
Nissan Motor Co., Ltd. tematisk, bolagsstämma 
Nokia Oyj tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
PepsiCo, Inc. tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
QUALCOMM Incorporated reaktiv  
Renault SA tematisk 
Restaurant Brands International Inc tematisk 
Rio Tinto plc tematisk 
Sandvik AB tematisk 
Saputo Inc. tematisk 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Siemens AG tematisk 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. tematisk  
Suzuki Motor Corp. tematisk 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget  proaktiv, tematisk 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Telenor ASA tematisk  
Telia Company AB tematisk 
Tesco PLC tematisk 
Toray Industries, Inc. tematisk 
Toyota Motor Corp. tematisk, bolagsstämma 
Trane Technologies PLC tematisk 
Uber Technologies, Inc. reaktiv  
Unilever PLC tematisk 
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 
Walmart Inc. tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktiv  
WEYERHAEUSER COMPANY tematisk 
Wilmar International Limited tematisk  
Wm Morrison Supermarkets plc tematisk 
Woolworths Group Ltd tematisk 
XPO Logistics, Inc. reaktiv  
Yum! Brands, Inc. tematisk 

 

Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Bunge Limited (miljö) Bunge Limited har många hållbarhetsutmaningar kopplat till sina värdekedjor och 
leverantörskedjor, inom klimat, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Bolaget har globala 
värdekedjor varav flera har sin koppling till illegal skövling av Amazonas och förföljelse av miljöaktivister i 
bland annat Brasilien.  

 
Skandia har under året kontaktat Bunge om dessa utmaningar och tydliggjort Skandias syn på hur Bunge 
bör adressera utmaningarna på ett adekvat sätt. Skandia är införstådda med att det är stora utmaning 
med många inblandade aktörer vilket gör utmaningarna extra krävande. Skandia för även dialog i 
samarbete med andra investerare, främst kring hur bolaget behöver arbeta med klimatomställningen och 
klimatanpassning av sin verksamhet för att verka i linje med Parisavtalet där ambitionen är att de globala 
utsläppen hålls under 1,5 graders uppvärmning, denna dialog fortsätter under 2022. 

 

• Stora Enso Oyj (socialt) Inom skogsindustrin, likt många andra industrier med tyngre manuella och 
säsongsbaserade arbetsmoment, är det vanligt förekommande att entreprenörer anlitas och ofta är det 
migrerande arbetskraft som anlitas. Det har under de senaste åren rapporteras om återkommande brister 
i arbetsvillkor och regelefterlevnad i varierande grad.  
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Skandia har under året kontaktat flera bolag inom skogsindustrin, däribland Stora Enso, för att adressera 
dessa utmaningar och har understrukit vikten av transparens och kontinuerlig uppföljning för att 
säkerställa regelefterlevnad. Dialogerna fortsätter under 2022. 

 

• Tele2 AB (bolagsstyrning) InförTele2s årsstämma lade bolagets styrelse fram ett förslag om ett 
långsiktigt aktiesparprogram, vilket Skandia Fonder röstade för på stämman. Dock såg vi 
förbättringsmöjligheter med finansieringen av programmet och röstade mot det delförslaget. Skandia 
förordar att utspädning av aktiekapital ska undvikas i program som är kopplat till ersättningsstrukturer för 
medarbetare och förespråkar därför återköp av aktier som primär finansiering av denna typ av program. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
 
 

Skandia Idéer för Livet - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i vapen, 

i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak eller alkohol. Främjandet av miljörelaterade eller sociala 

egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 
Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  
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EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Alkohol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar alkohol. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 
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Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Skandia Idéer för Livet investerar i Skandia Norden. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska 
bolagsanalyser och investeringsbeslut i Skandia Nordens förvaltning, vilket får effekt men behöver inte vara 
avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Portföljförvaltaren är medveten om vilka hållbarhetsrisker och 
möjligheter en investering medför och beaktar detta. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Norden har dedikerade hållbarhetsanalytiker som stöd i integreringsprocessen, där de påvisar 
potentiella hållbarhetsrisker och -möjligheter. De ger även bolagsspecifika rekommendationer vad gäller 
avyttring eller investering. I tillägg har förvaltaren i möten med bolag, tack vare sin styrka som ägare, inblick i 
bolagsstyrningsfrågor och även sociala frågor. Exempel på detta är kvalitén på bolagsledningar, 
datasäkerhet och integritet, hantering av försörjningskedjor, korruption samt tillgång till telekommunikation. 
Detta tas med som en naturlig del i överväganden av hållbarhetsrisker och -möjligheter i 
investeringsprocessen. 
 
Hållbarhetsinformation är inbyggt i förvaltarens portföljhanteringssystem. I och med detta har förvaltaren 
möjlighet att göra ytterligare djupgående analys av potentiella risker och möjligheter samt hitta den 
ekonomiska effekten av detta. Förvaltaren använder informationen till bolagsriskbedömningar, finansiella 
modeller och beslutsfattande inför en bolagsinvestering. Detta sker på två huvudsakliga sätt: Det ena är 
övervägandet om man ska investera i ett bolag eller inte. Det andra är vid portföljkonstruktionen, då 
hållbarhetsfaktorerna påverkar storleken på investeringen.  
 
Exempel på genomförda överväganden kopplade till positiva urval under 2021 är; 
 

• Essity AB är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. De har ett starkt affärsdrivet hållbarhetsarbete 
med  fokus på att minska produkternas fotavtryck och bidra till en förbättrad hygien/hälsa. Arbetar för att 
minska CO2-avtrycket för produkterna. Mål för CO2, vatten, avfall och fiberinköp. Adresserar sina 
viktigaste miljö- och resursfrågor med ambitiösa och relevanta mål. 

 

• Ørsted A/S är marknadsledare inom förnybar energi. Affärsidén bygger på ett grönt ledarskap, vilket 
både omfattar erbjudandet (på väg mot 100% förnybar energi), samt hur verksamheten bedrivs. Specifika 
program finns för inköp av certifierad biomassa, biodiversitiet och resurseffektivitet. Bolaget addresserar 
aktivt de miljömässiga utmaningar som finns i omställningen till förnybart.  

 

• DSV Panalpina A/S är ett logistik- och transportföretag som arbetar medvetet och strategiskt för att 
minska sin egen och sina kunders och underleverantörers negativa miljöpåverkan, både övergripande 
och i pilotformat.  

 
Fonden har valt bort 
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Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Norden under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
Arcus ASA Alkoholproduktion 
Carlsberg A/S  Alkoholproduktion 
Kitron ASA Vapen och/eller krigsmateriel 
Kongsberg Gruppen Asa Vapen och/eller krigsmateriel 
Prevas  Vapen och/eller krigsmateriel 
Royal Unibrew A/S Alkoholproduktion 
SAAB Vapen och/eller krigsmateriel 
Swedish Match Tobaksproduktion 

 
Inga överträdelser mot Skandia Nordens exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat  
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Norden för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 18 bolag, för Skandia Nordens räkning, i syfte att 
påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
A.P. Moller - Maersk A/S  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Cellink AB  tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Lagercrantz Group AB  tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nokia Oyj tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Salmar ASA tematisk 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 

 

Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Salmar ASA (miljö) Salmar ASA har i liket med många andra laxodlingsföretag flera 
hållbarhetsutmaningar, både kopplat till verksamheten men även till ingredienserna i det foder som 
används i odlingsprocessen. Inte sällan används soja odlad i Brasilien som en del av fodret och det finns 
flera större miljö och klimatutmaningar kopplat till sojaodlingen i Brasilien.  
 
Skandia har i ett investerarsammarbete uppmuntrat bolaget att hantera sina utmaningar genom att se 
över hur bolaget kan anpassa produktionen för att minska den negativa klimatpåverkan bland annat 
genom att se över alternativa ingredienser i fiskfodret. Bolaget har även uppmuntrats att öka 
transparensen samt att bättre kartlägga hur klimatanpassningen och klimatomställningen kan hanteras. 
Bolaget har under 2021 valt att arbeta fram tydliga och vetenskapligt bekräftade mål som är i linje med 
Parisavtalets ambition om max 1,5 graders uppvärmning. Dialogen fortsätter under 2022. 
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• UPM-Kymmene Oyj (socialt) Inom skogsindustrin, likt många andra industrier med tyngre manuella och 
säsongsbaserade arbetsmoment så är det vanligt förekommande att entreprenörer anlitas och ofta är det 
migrerande arbetskraft som anlitas. Det har under de senaste åren rapporteras om återkommande brister 
i arbetsvillkor och regelefterlevnad i varierande grad.  
 
Skandia har under året kontaktat flera bolag inom skogsindustrin, däribland UPM-Kymmene Oyj, för att 
adressera dessa utmaningar och har understrukit vikten av transparens och kontinuerlig uppföljning för 
att säkerställa regelefterlevnad. Dialogerna fortsätter under 2022. 

 

• EQT (bolagsstyrning) På EQT:s bolagsstämma röstade Skandia Fonder för arvoden till styrelsen. 
Samtliga arvodesnivåer är oförändrade jämfört med förra året. Arvodena bedöms som höga, men inte 
uppenbart oskäliga givet bolagets storlek och i relation till andra investmentbolag. Arvodet till ordinarie 
ledamot är dock högre än i många andra jämförbara bolag, men avvikelsen bedöms inte som uppenbart 
excessiv eller oskälig. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att 
analysera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning 
och vägledande principer vid sin rådgivning. 
 
 

Skandia Japan Exponering - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 

hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

 Fonden har följande index som referensvärde: 
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    MSCI Japan ex client defined securities index 

    Inget index har valts som referensvärde 
 

Fondbolagets kommentar: Fondens index är förenligt med de miljörelaterade och sociala egenskaper som 

fonden främjar. Indexet har uteslutit branscher som inte är i linje med en hållbar utveckling och bolag som 

kränker internationella normer. Fonden placerar direkt i aktier som ingår i indexet. Dock förväntas det uppstå 

skillnader i avkastningen mellan fonden och dess index, eftersom fonden även har särskilda hållbarhetsrela-

terade kriterier i sina placeringar. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med index och bo-

lag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår. Metod för beräkning av indexet finns tillgängligt på 

MSCI:s hemsida www.msci.com. 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 
 
 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

Fondbolagets kommentar: Varje enskilt bolag som premieras i fonden bedöms och betygssätts utifrån 

vår hållbarhetsanalys.  

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 
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Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Japan Exponering är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med 
index och bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår.   
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• Astellas Pharma, Inc. är ett japanskt multinationellt läkemedelsföretag. Bolagets produkter fokuserar på 
terapeutiska områden som inkluderar transplantation, immunologi, infektionssjukdomar, urologi, onkologi, 
neurovetenskap, diabetiska komplikationer och metabola sjukdomar. 
 

• Medipal Holdings Corp. är ett japanaskt företag som är verksamt inom distribution av medicinska 
förnödenheter och dagliga förnödenheter. Bolaget tillverkar och säljer medicinska verktyg och utrustning, 
omvårdnadsutrustning och partihandel med läkemedel. 

 

• Sysmex Corp. Bolaget är ett japanskt företag som är engagerat i hälsovårdsbranschen. Bolaget 
utvecklar, tillverkar, säljer, exporterar och importerar diagnostiska instrument, reagenser, och 
programvara som används i in vitro-diagnostik. 

 
Fonden har valt bort 
 
Skandia Japan Exponerings skräddarsydda index utesluter förutom fossila bolag även investeringar i vapen, 
tobak och cannabis samt bolag som kränker internationella normer. 
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Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Japan Exponering under 2021: 
 

Bolag  Orsak 
Chubu Electric Power Company Fossila bränslen 
Chugoku Electric Power Co.,  Fossila bränslen 
ENEOS Holdings, Inc. Fossila bränslen 
Idemitsu Kosan Co., Ltd. Fossila bränslen 
INPEX CORPORATION Fossila bränslen 
Itochu Corporation Fossila bränslen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kansai Electric Power Company Fossila bränslen 
Kyushu Electric Power Company Fossila bränslen 
Marubeni Corporation Fossila bränslen 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Vapen och/eller krigsmateriel 
Mitsui & Co.,Ltd Fossila bränslen 
Osaka Gas Co., Ltd. Fossila bränslen 
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Internationella normer 
Sumitomo Corporation Fossila bränslen 
Tohoku Electric Power Company Fossila bränslen 
Tokyo Electric Power Company Holdings Fossila bränslen 
TOKYO GAS Co., Ltd. Fossila bränslen 

 
Inga överträdelser mot Skandias exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Japan Exponering för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 15 bolag, för Skandia Japan Exponerings räkning, i syfte 
att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
Bausch Health Companies Inc. reaktiv 
Daikin Industries, Ltd. tematisk 
Daiwa House Industry Co., Ltd. tematisk  
Hitachi,Ltd. tematisk 
Honda Motor Co., Ltd. tematisk 
Mitsubishi Corporation tematisk  
Mizuho Financial Group, Inc. tematisk  
NIPPON STEEL CORP. tematisk 
Nissan Motor Co., Ltd. tematisk, bolagsstämma 
Panasonic Corporation tematisk 
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. tematisk  
Suzuki Motor Corp. tematisk 
Toray Industries, Inc. tematisk 
Toshiba Corporation tematisk  
Toyota Motor Corp. tematisk, bolagsstämma 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö- och sociala aspekter. 
 

• Toyota Motor Corp (miljö) Toyota Motor Corp har många hållbarhetsutmaningar kopplat till både 
klimatomställningen och tillverkningen. Specifikt är utmaningen att gå från fordon som drivs av fossila 
bränslen till fossilfria och elektrifierade fordon som tas fram på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Genom Climate Action 100+, ett internationellt investerarsamarbete som Skandia är aktiva inom, har 
dessa frågor adresserats, liksom vikten av att sätta tydliga och transparenta klimatmål för att säkerställa 
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att omställningen sker i linje med Parisavtalets ambition om max 1,5 graders uppvärmning. Samarbetet 
har även uppmuntrat till att bolaget tillämpar TCFD:s rapporteringsramverk vilket Toyota hörsammat. 
Dialogen fortsätter under 2022. 
 

• Fast Retailing (socialt) Bolaget är ett av de ledande klädföretagen i Japan med många 
underleverantörer. Det har under en längre tid framkommit i flera rapporter att kvinnor i den asiatiska 
textilbranschen riskerar att bli utsatta för trakasserier och våld på arbetsplatsen. Utöver det indikerar flera 
rapporter textilbranschens stora och negativa klimatpåverkan genom sin produktion och sina materialval.  
Skandia har i ett eget proaktivt tematiskt påverkansinitiativ adresserat dessa branschrisker till flera 
textilbolag som är verksamma eller har produktion i Asien. 
 
Bolaget har tydliga policyer kring diskriminering och trakasserier och adresserar dessa risker med sina 
underleverantörer aktivt. Bolaget har uppmuntrats att stärka sin transparens och rapportering kring hur de 
säkerställer goda arbetsförhållanden både internt och hos underleverantörer. Skandia har även bett 
bolaget redogöra hur man arbetar för att hantera sina klimatrisker. Bolaget har under 2021 antagit 
vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet där ambitionen är att de globala utsläppen hålls 
under 1,5 graders uppvärmning. 
 

• Nissan Motor Co (bolagsstyrning) Skandia Fonder har engagerat sig i bolagets årsstämma och 
analyserat förslag till styrelse. Färre än hälften av styrelseledamöterna är interna eller anställda, vilket är 
mycket positivt och ovanligt i Japan. Två av ledamöterna är ägarrepresentanter som beroende på den 
täta integrationen och korsägandet mellan Renault och Nissan även kan ses som ej oberoende gentemot 
bolaget. Vidare är rollerna som VD och styrelseorförande separerade och Skandia Fonder röstat för 
styrelsesammansättningen. 
 

Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har inte använt röstningsrådgivare för att analysera förslag till beslut inför bolagsstämmor.  
 
 

Skandia Kapitalmarknadsfond - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

68 
 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 
Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

  Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

          Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

  Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 
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 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

     Fondbolaget påverkar 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska analyser och investeringsbeslut i Skandia Kapitalmarknadsfonds 
förvaltning, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka obligationer som väljs in i fonden. 
Ingen avvikelse mot vad som angivits i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Kapitalmarknadsfonds förvaltare letar investeringsmöjligheter i gröna och sociala obligationer. I 
sådana obligationer är kapitalet öronmärkt till olika former av miljö- eller sociala projekt. Projekten kan 
exempelvis handla om nya tekniker för minskade koldioxidutsläpp, vattenrening eller samhällsinvesteringar.  
 
Förvaltaren har vetskap och kännedom om samtliga gröna och sociala obligationer som emitteras på den 
svenska marknaden. Vid varje nyemission införlivas obligationens hållbarhetsanalys med den finansiella 
analysen samt blir en naturlig och systematisk del i övervägandet i investeringsprocessen. Avgörande för om 
en grön eller social obligation väljs in i fonden beror slutligen på priset och avkastningen på obligationen i 
relation till andra obligationer på räntemarknaden. Ränteförvaltningens avsikt är att göra investeringar med 
positiv inverkan på hållbarhetsfrågor utan att göra avkall på finansiellt värde.  
 
Per utgången av 2021 är cirka 29 procent av fondens innehav i hållbara, gröna eller social obligationer. 
Exempel på sådanda emittenter som valts in i under 2021 är gröna obligationer utgivna av Kommuninvest, 
sociala obligationer från Europeiska Investerings Banken, Kommunalbanken, Eurofima (tåg), Norrköpings 
kommun och Region Stockholm. 
 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Kapitalmarknadsfond under 2021: 
 
Bolag Orsak 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 

 
Skandia Kapitalmarknadsfond investerar i obligationer i svenska kronor med hög kreditvärdighet. På dessa 
marknader har ovanstående bolag identifierats att strida mot Skandia Fonders policy om ansvarsfulla 
investeringar och har därmed valts bort ur fonden. 
 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021.  
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Skandia Korträntefond - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 

 
Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  
 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 
 
  Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

          Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

  Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

 

Internationella normer 

Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och kon-

ventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, 

mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att 

komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering. 

 

     Fondbolaget påverkar 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska analyser och investeringsbeslut i Skandia Korträntefonds 
förvaltning, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka obligationer som väljs in i fonden. 
Ingen avvikelse mot vad som angivits i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Korträntefonds förvaltare letar investeringsmöjligheter i gröna och sociala obligationer. I sådana 
obligationer är kapitalet öronmärkt till olika former av miljö- eller sociala projekt. Projekten kan exempelvis 
handla om nya tekniker för minskade koldioxidutsläpp, vattenrening eller samhällsinvesteringar.  
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Förvaltaren har vetskap och kännedom om samtliga gröna och sociala obligationer som emitteras på den 
svenska marknaden. Vid varje nyemission införlivas obligationens hållbarhetsanalys med den finansiella 
analysen samt blir en naturlig och systematisk del i övervägandet i investeringsprocessen. Avgörande för om 
en grön eller social obligation väljs in i fonden beror slutligen på priset och avkastningen på obligationen i 
relation till andra obligationer på räntemarknaden. Ränteförvaltningens avsikt är att göra investeringar med 
positiv inverkan på hållbarhetsfrågor utan att göra avkall på finansiellt värde.  
 
Fonden ökade sin andel hållbara obligationer något jämfört med förra året, till kring 9,8 procent. Exempel på 
emittenter till gröna och sociala obligationer som valts in i under 2021 är; 
 

• DNB Boligkreditt - emitterar gröna bostadsobligationer för att finansiera och/eller refinansiera bolån för 
energieffektiva bostäder i Norge med lägre energibehov och konsumtion. 

 

• Humlegården - dess gröna finansiering ska allokeras till projekt och tillgångar såsom gröna och 
energieffektiva byggnader, men också investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och förnybar energi.  

 

• Willhem - medlen från de gröna obligationerna ska finansiera nya och/eller refinansiera projekt som är 
tillgängliga under det gröna ramverket. Vilka faller under någon av nedan kategorier 

- Gröna byggnader 
- Energieffektivitet 
- Förnybar energi 
- Miljövänlig transport 
- Förebygga och begränsa föroreningar 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Korträntefond under 2021: 
 
Bolag Orsak 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 

 
Skandia Korträntefond investerar i obligationer i svenska kronor med hög kreditvärdighet. På dessa 
marknader har ovanstående bolag identifierats att strida mot Skandia Fonders policy om ansvarsfulla 
investeringar och har därmed valts bort ur fonden. 
 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
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Skandia Mix 30 Exponering – Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 

hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

    Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhet i de strategier som innehåller aktier, långa och 

korta obligationer samt krediter. Detta motsvarar cirka 99% av fonden. 

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten. 

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
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Fonden har valt in 
 
För Skandia Mix 30 Exponering är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med 
index och bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår.   
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 
• Cigna är ett amerikanskt bolag som erbjuder tjänster inom hälsovårdssektorn. Bolaget är ett exempel på 

ett innehav med ett välutvecklat hållbarhetsarbete. Bolaget arbetar aktivt för att minska användningen av 
opioder samt deltar i statliga program såsom Medicare och Medicaid för att erbjuda hälsovård till familjer 
som inte får häsovårdsförsäkring via anställning.  
 

• Alfa Laval är en global leverantör av produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. 
Bolaget levererar hållbara produkter och lösningar när det gäller energioptimering, miljöskydd och 
livsmedelsproduktion inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin. 

 

• Geberit AG är en schweizisk multinationell koncern specialiserad på tillverkning och leverans av 
sanitetsdelar och relaterade system. Det erbjuder system som cisterner, badrumssystem, duschar och 
badkar samt duschtoaletter. 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Mix 30 Exponering under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AAK AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
AES Corporation Fossila bränslen 
Africa Oil Corp. Fossila bränslen  
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Aker Solutions Fossila bränslen 
Algonquin Power & Utilities Corp. Fossila bränslen 
Alliant Energy Corp Fossila bränslen 
AltaGas Ltd. Fossila bränslen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
AMETEK, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Amphenol Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel  
Ampol Limited Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 
APA Group Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Baker Hughes Company Class A Fossila bränslen 
Bank Hapoalim BM Internationella normer 
Bank Leumi Le-Israel Ltd. Internationella normer 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
Bayer AG Internationella normer 
Betsson AB  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Better Collective A/S Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
BHP Group Ltd Fossila bränslen 
BHP Group Plc Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation  Vapen och/eller krigsmateriel  
BP p.l.c. Fossila bränslen 
British American Tobacco p.l.c. Tobaksproduktion 
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Brookfield Asset Management Inc. Kontroversiella vapen 
Cabot Oil & Gas Corporation Fossila bränslen 
CAE Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Canadian Natural Resources Limited Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Catena Media plc Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
CenterPoint Energy, Inc. Fossila bränslen 
Cheniere Energy, Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
Chubu Electric Power Company Fossila bränslen 
Chugoku Electric Power Co., Inc. Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
CMS Energy Corporation Fossila bränslen 
Concho Resources Inc. Fossila bränslen 
Concordia Maritime AB  Fossila bränslen  
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Consolidated Edison, Inc. Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Danske Bank A/S Internationella normer 
Dassault Aviation SA Vapen och/eller krigsmateriel  
DNO Fossila bränslen 
Dominion Energy Inc Fossila bränslen 
DTE Energy Company Fossila bränslen 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eaton Corp. Plc Vapen och/eller krigsmateriel  
Edison International Fossila bränslen 
EDP-Energias de Portugal SA Fossila bränslen 
Elbit Systems Ltd Vapen och/eller krigsmateriel, internationella normer 
Emera Incorporated Fossila bränslen 
Enagas SA Fossila bränslen 
Enbridge Inc. Internationella normer 
Endesa S.A. Fossila bränslen 
Enel SpA Fossila bränslen 
ENEOS Holdings, Inc. Fossila bränslen 
ENGIE SA Fossila bränslen 
Eni S.p.A. Fossila bränslen 
EnQuest PLC Fossila bränslen  
Entergy Corporation Fossila bränslen 
EOG Resources, Inc. Fossila bränslen 
Equinor ASA Fossila bränslen 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Evolution Gaming Group AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Exelon Corporation Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
FirstEnergy Corp. Fossila bränslen 
FLIR Systems, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Fortis Inc. Fossila bränslen 
Fortum Oyj Fossila bränslen 
Franco-Nevada Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer 
GALP Energia SGPS SA Class B Fossila bränslen 
Gaming Innovation Group, Inc. Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Glencore plc Fossila bränslen 
Halliburton Company Fossila bränslen 
HEICO Corporation Vapen och/eller krigsmateriel  
HEICO Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel  
Hess Corporation Fossila bränslen 
HK Electric Investments & HK Electric Investments  Fossila bränslen 
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HollyFrontier Corporation Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. Fossila bränslen 
Howmet Aerospace Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Huabao International Holdings Ltd Tobaksproduktion 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
Iberdrola SA Fossila bränslen 
Idemitsu Kosan Co., Ltd. Fossila bränslen 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
INPEX CORPORATION Fossila bränslen 
Inter Pipeline Ltd. Fossila bränslen 
International Petroleum Corp.  Fossila bränslen  
INVISIO AB Vapen och/eller krigsmateriel  
Israel Discount Bank Limited Class A Internationella normer 
Itochu Corporation Fossila bränslen 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kansai Electric Power Company, Incorporated Fossila bränslen 
Keyera Corp. Fossila bränslen 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
Kitron Vapen och/eller krigsmateriel  
Kongsberg Gruppen Vapen och/eller krigsmateriel  
Kyushu Electric Power Company, Incorporated Fossila bränslen 
L3Harris Technologies Inc Vapen och/eller krigsmateriel  
Leidos Holdings, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
LeoVegas AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Lundin Energy AB Fossila bränslen  
LyondellBasell Industries NV Fossila bränslen 
Maha Energy AB Fossila bränslen  
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
Marubeni Corporation Fossila bränslen 
Melrose Industries PLC Vapen och/eller krigsmateriel  
MilDef Group AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsui & Co.,Ltd Fossila bränslen 
Mizrahi Tefahot Bank Ltd Internationella normer 
MTU Aero Engines AG Vapen och/eller krigsmateriel  
Naturgy Energy Group, S.A. Fossila bränslen 
Neste Corporation Fossila bränslen 
NextEra Energy, Inc. Fossila bränslen 
NiSource Inc Fossila bränslen 
Northland Power Inc. Fossila bränslen 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
NRG Energy, Inc. Fossila bränslen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
Occidental Petroleum Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Oil Search Limited Fossila bränslen 
OMV AG Fossila bränslen 
ONEOK, Inc. Fossila bränslen 
Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Orsted Fossila bränslen 
Osaka Gas Co., Ltd. Fossila bränslen 
Pembina Pipeline Corporation Fossila bränslen 
PGS ASA Fossila bränslen 
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
Pinnacle West Capital Corporation Fossila bränslen 
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Pioneer Natural Resources Company Fossila bränslen 
Power Assets Holdings Limited Fossila bränslen 
PPL Corporation Fossila bränslen 
Public Service Enterprise Group Inc Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Repsol SA Fossila bränslen, internationella normer 
Rolls-Royce Holdings plc Vapen och/eller krigsmateriel  
Royal Dutch Shell Plc  Fossila bränslen, internationella normer 
Royal Vopak NV Fossila bränslen 
RWE AG Fossila bränslen 
Saab AB Class B Vapen och/eller krigsmateriel  
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Santos Limited Fossila bränslen 
Schlumberger NV Fossila bränslen 
Seadrill Ltd Fossila bränslen 
Sempra Energy Fossila bränslen 
ShaMaran Petroleum Corp Fossila bränslen 
Singapore Technologies Engineering Ltd Vapen och/eller krigsmateriel  
Snam S.p.A. Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
SSE plc Fossila bränslen 
Subsea 7 Fossila bränslen 
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Internationella normer 
Sumitomo Corporation Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
TC Energy Corporation Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Tenaris S.A. Fossila bränslen 
Tethys Oil AB Fossila bränslen  
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
TGS Nopec Fossila bränslen 
Thales SA Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
Tohoku Electric Power Company Fossila bränslen 
Tokyo Electric Power Company Holdings Fossila bränslen 
TOKYO GAS Co., Ltd. Fossila bränslen 
Total SA Fossila bränslen 
TransDigm Group Incorporated Vapen och/eller krigsmateriel  
UGI Corporation Fossila bränslen 
Uniper SE Fossila bränslen 
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd. Fossila bränslen 
WEC Energy Group Inc Fossila bränslen 
Wells Fargo & Company Internationella normer 
Viking Supply Ships AB  Fossila bränslen  
Williams Companies, Inc. Fossila bränslen 
Vistra Corp. Fossila bränslen 
Volkswagen AG Internationella normer 
Woodside Petroleum Ltd Fossila bränslen 
Xcel Energy Inc. Fossila bränslen 

 
Inga överträdelser mot Skandias exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Mix 30 Exponering för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
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Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 296 bolag, för Skandia Mix 30 Exponerings räkning, i 
syfte att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 

Bolag Typ av påverkan 
A.P. Moller - Maersk A/S  tematisk 
Abliva AB tematisk 
AcadeMedia AB tematisk 
Accenture Plc reaktiv 
Active Biotech AB tematisk 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Air Liquide SA tematisk 
Albemarle Corporation reaktiv  
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Alphabet Inc.  reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Amazon.com, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Ambea AB tematisk, bolagsstämma 
Anoto Group AB tematisk 
Apple Inc. tematisk, bolagsstämma 
ArcelorMittal SA reaktiv, tematisk 
Arion Banki hf  tematisk 
Arise AB tematisk, bolagsstämma 
Arjo AB  tematisk 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlantia S.p.A reaktiv 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Attendo AB tematisk 
Autoliv Inc  tematisk 
Avanza Bank Holding AB tematisk 
Axfood AB tematisk 
Bactiguard Holding AB tematisk 
Barclays PLC reaktiv 
BASF SE tematisk 
Bausch Health Companies Inc. reaktiv 
BE Group AB tematisk 
Beijer Electronics Group AB tematisk 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Bergs Timber AB  proaktiv, tematisk 
Berkshire Hathaway Inc.  tematisk 
Besqab AB tematisk 
Bilia AB  tematisk 
BillerudKorsnas AB proaktiv, tematisk 
BioGaia AB  tematisk 
BioInvent International AB tematisk 
Biotage AB tematisk 
Bjorn Borg AB tematisk 
Blackstone Group Inc.  reaktiv 
BLUESCOPE STEEL LIMITED tematisk 
Boliden AB tematisk 
Bollore SA tematisk  
Bonava AB  tematisk 
Bong AB tematisk 
Boozt AB tematisk 
Boule Diagnostics AB tematisk 
Bravida Holding AB tematisk 
BTS Group AB  tematisk 
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Bulten AB tematisk 
Bunge Limited reaktiv, tematisk 
Bure Equity AB tematisk 
Byggmax Group AB tematisk 
Camurus AB tematisk 
Capital One Financial Corporation reaktiv  
Carrefour SA reaktiv, tematisk 
Castellum AB tematisk, bolagsstämma 
Catena AB tematisk 
Caterpillar Inc. tematisk 
Cellavision AB tematisk 
Chipotle Mexican Grill, Inc. tematisk 
Christian Berner Tech Trade AB  tematisk 
Clas Ohlson AB  tematisk 
Cloudflare Inc. tematisk  
COCA-COLA COMPANY tematisk 
Coles Group Ltd. tematisk 
Colgate-Palmolive Company tematisk 
Conagra Brands, Inc. tematisk 
Coor Service Management Holding AB tematisk 
Corem Property Group AB  tematisk, bolagsstämma 
Costco Wholesale Corporation tematisk 
C-Rad AB  tematisk 
CRH Plc tematisk 
Crown Holdings, Inc. tematisk  
Cummins Inc. tematisk 
Daikin Industries, Ltd. tematisk 
Daimler AG tematisk 
Daiwa House Industry Co., Ltd. tematisk  
Danone SA reaktiv, tematisk 
Dedicare AB tematisk 
DELTA AIR LINES, INC. tematisk 
Deutsche Bank AG reaktiv  
Dios Fastigheter AB tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Domino's Pizza, Inc. tematisk 
Doro AB tematisk 
Dow, Inc. tematisk 
Duni AB tematisk 
Dustin Group AB tematisk 
E.ON SE tematisk 
Eastnine AB  tematisk 
Elanders AB tematisk 
Electra Gruppen AB tematisk 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Elos Medtech AB  tematisk 
Empir Group AB  tematisk 
Eniro AB  tematisk 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
Episurf Medical AB  tematisk 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Essity AB  tematisk 
Etrion Corporation tematisk 
Experian PLC reaktiv  
Facebook, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
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Fagerhult AB tematisk 
FastPartner AB tematisk 
Fenix Outdoor International AG tematisk 
Fingerprint Cards AB  tematisk 
FM Mattsson Mora Group AB  tematisk 
Ford Motor Company tematisk 
FormPipe Software AB tematisk 
G5 Entertainment AB tematisk 
GARO AB tematisk 
General Electric Company tematisk 
General Mills, Inc. tematisk 
General Motors Company tematisk 
Getinge AB  tematisk 
GHP Specialty Care AB tematisk 
Green Landscaping Group AB tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Hansa Biopharma AB tematisk 
Hanza Holding AB tematisk 
HEBA Fastighets AB  tematisk, bolagsstämma 
HeidelbergCement AG tematisk 
Hershey Company tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
HEXPOL AB  tematisk, bolagsstämma 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Holmen AB  proaktiv, tematisk 
Honda Motor Co., Ltd. tematisk 
Hufvudstaden AB  tematisk, bolagsstämma 
Humana AB tematisk 
Husqvarna AB tematisk 
IAR Systems Group AB  tematisk 
ICA Gruppen AB tematisk  
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
International Paper Company tematisk 
Intrum AB tematisk 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Inwido AB tematisk 
ITAB Shop Concept AB  tematisk, bolagsstämma 
J Sainsbury plc tematisk 
Jardine Strategic Holdings Limited reaktiv  
JM AB tematisk 
John Mattson Fastighetsforetagen AB tematisk 
Karo Pharma AB tematisk 
Karolinska Development AB  tematisk 
Kerry Group Plc  tematisk 
Kindred Group plc  tematisk, bolagsstämma 
Kinnevik AB proaktiv, tematisk 
Klovern AB  tematisk 
Knowit AB tematisk 
Koninklijke Philips N.V. tematisk 
Kraft Heinz Company tematisk 
Kroger Co. tematisk 
Kungsleden AB tematisk, bolagsstämma 
LafargeHolcim Ltd. reaktiv, tematisk  
Lagercrantz Group AB  tematisk 
Lammhults Design Group AB  tematisk 
Latour AB Investment  tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Lime Technologies AB tematisk 
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Lindab International AB tematisk, bolagsstämma 
Loblaw Companies Limited tematisk 
Lonza Group AG reaktiv  
Loomis AB tematisk 
Lundin Mining Corporation tematisk 
Magnolia Bostad AB tematisk 
Martin Marietta Materials, Inc. tematisk 
McDonald's Corporation tematisk 
Medcap AB tematisk 
Medicover AB  tematisk 
Medivir AB  tematisk 
Mekonomen AB tematisk 
Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
Millicom International Cellular SA  tematisk 
MIPS AB tematisk, bolagsstämma 
Mitsubishi Corporation tematisk  
Mizuho Financial Group, Inc. tematisk  
Moberg Pharma AB tematisk 
Modern Times Group MTG AB  tematisk, bolagsstämma 
Moment Group AB tematisk 
Momentum Group AB  tematisk 
Mondelez International, Inc. tematisk 
Mowi ASA tematisk 
Munters Group AB tematisk 
Mycronic AB tematisk, bolagsstämma 
NATIONAL GRID PLC tematisk 
NCAB Group AB tematisk 
Nederman Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Nestle S.A. tematisk 
NGS Group AB tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nilorngruppen AB  tematisk 
Nissan Motor Co., Ltd. tematisk, bolagsstämma 
Nobia AB tematisk 
Nobina AB tematisk 
Nokia Oyj tematisk 
Nolato AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nordic Waterproofing Holding AS tematisk 
Note AB tematisk 
NP3 Fastigheter AB tematisk 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Oasmia Pharmaceutical AB tematisk 
Odd Molly International AB tematisk 
Orexo AB tematisk 
Pandox AB  tematisk 
Peab AB  tematisk 
PepsiCo, Inc. tematisk 
Platzer Fastigheter Holding AB  tematisk 
Poolia AB  tematisk 
Precise Biometrics AB tematisk 
Prevas AB  tematisk 
Pricer AB tematisk 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Probi AB tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
Q-Linea AB tematisk, bolagsstämma 
QUALCOMM Incorporated reaktiv  
Railcare Group AB tematisk 
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RaySearch Laboratories AB tematisk 
Rejlers AB  tematisk 
Renault SA tematisk 
Restaurant Brands International Inc tematisk 
Resurs Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Rio Tinto plc tematisk 
Rnb Retail and Brands AB tematisk 
Rottneros AB proaktiv, tematisk 
Sandvik AB tematisk 
Saputo Inc. tematisk 
Scandic Hotels Group AB tematisk 
Sectra AB  tematisk, bolagsstämma 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Semcon AB tematisk 
Sensys Gatso Group AB tematisk 
Siemens AG tematisk 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Softronic AB  tematisk 
SSAB AB tematisk, bolagsstämma 
Stockwik Forvaltning AB tematisk 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. tematisk  
Suzuki Motor Corp. tematisk 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Svedbergs i Dalstorp AB  tematisk 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget  proaktiv, tematisk 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Telenor ASA tematisk  
Telia Company AB tematisk 
Tesco PLC tematisk 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
TietoEVRY Oyj tematisk 
Tobii AB tematisk 
Toray Industries, Inc. tematisk 
Toyota Motor Corp. tematisk, bolagsstämma 
Trane Technologies PLC tematisk 
Trelleborg AB  tematisk, bolagsstämma 
Uber Technologies, Inc. reaktiv  
Unilever PLC tematisk 
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 
Wallenstam AB  tematisk 
Walmart Inc. tematisk 
Veoneer, Inc. tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktiv  
WEYERHAEUSER COMPANY tematisk 
Wihlborgs Fastigheter AB tematisk, bolagsstämma 
Wilmar International Limited tematisk  
Wise Group AB tematisk 
Vitec Software Group AB  tematisk 
Vitrolife AB tematisk 
Wm Morrison Supermarkets plc tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 
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Woolworths Group Ltd tematisk 
XPO Logistics, Inc. reaktiv  
Yum! Brands, Inc. tematisk 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Bunge Limited (miljö) Bunge Limited har många hållbarhetsutmaningar kopplat till sina värdekedjor och 
leverantörskedjor, inom klimat, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Bolaget har globala 
värdekedjor varav flera har sin koppling till illegal skövling av Amazonas och förföljelse av miljöaktivister i 
bland annat Brasilien.  

 
Skandia har under året kontaktat Bunge om dessa utmaningar och tydliggjort Skandias syn på hur Bunge 
bör adressera utmaningarna på ett adekvat sätt. Skandia är införstådda med att det är stora utmaning 
med många inblandade aktörer vilket gör utmaningarna extra krävande. Skandia för även dialog i 
samarbete med andra investerare, främst kring hur bolaget behöver arbeta med klimatomställningen och 
klimatanpassning av sin verksamhet för att verka i linje med Parisavtalet där ambitionen är att de globala 
utsläppen hålls under 1,5 graders uppvärmning, denna dialog fortsätter under 2022. 

 

• Stora Enso Oyj (socialt) Inom skogsindustrin, likt många andra industrier med tyngre manuella och 
säsongsbaserade arbetsmoment, är det vanligt förekommande att entreprenörer anlitas och ofta är det 
migrerande arbetskraft som anlitas. Det har under de senaste åren rapporteras om återkommande brister 
i arbetsvillkor och regelefterlevnad i varierande grad.  
 
Skandia har under året kontaktat flera bolag inom skogsindustrin, däribland Stora Enso, för att adressera 
dessa utmaningar och har understrukit vikten av transparens och kontinuerlig uppföljning för att 
säkerställa regelefterlevnad. Dialogerna fortsätter under 2022. 
 

• Kindred Group plc (bolagsstyrning) Efter att förra årets ersättningsrapport mer liknat brittisk standard 
bedöms årets rapport mer dra åt det svenska hållet, vilket kan förklaras av att ersättningsrapporter ej 
förekommit på den svenska marknaden förrän nu. Till följd av detta minskar informationsgraden något. 
Förra året redovisades exempelvis konkreta målnivåer för parametrarna inom långsiktiga 
incitamentsprogram, vilket saknas nu. Istället redovisas endast ett procentuellt utfall i förhållande till en ej 
redovisad målnivå. Denna grad av redovisning är dock i linje med svensk praxis, varför Skandia Fonder 
röstade för ersättningsrapporten på Kindred Groups årsstämma. 
 

Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
 
 

Skandia Mix 60 Exponering – Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 
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Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 

hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 
 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

    Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhet i de strategier som innehåller aktier, långa och 

korta obligationer samt krediter. Detta motsvarar cirka 99% av fonden. 

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 
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Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten. 

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Mix 60 Exponering är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med 
index och bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår.   
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• Cigna är ett amerikanskt bolag som erbjuder tjänster inom hälsovårdssektorn. Bolaget är ett exempel på 
ett innehav med ett välutvecklat hållbarhetsarbete. Bolaget arbetar aktivt för att minska användningen av 
opioder samt deltar i statliga program såsom Medicare och Medicaid för att erbjuda hälsovård till familjer 
som inte får häsovårdsförsäkring via anställning.  
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• Alfa Laval är en global leverantör av produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. 
Bolaget levererar hållbara produkter och lösningar när det gäller energioptimering, miljöskydd och 
livsmedelsproduktion inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin. 

 

• Waste Management, Inc. är ett amerikanskt bolag som är verksamt inom återvinning och 
avfallshantering. Företagets nätverk omfattar bland annat cirka 150 återvinningsstationer, 300 
avfallsdeponeringsplatser och sex oberoende kraftproduktionsanläggningar. Bolaget erbjuder 
avfallstjänster till nästan 21 miljoner kunder i bostäder, industrier, kommunala och kommersiella miljöer. 

 

Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Mix 60 Exponering under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AAK AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
AES Corporation Fossila bränslen 
Africa Oil Corp. Fossila bränslen  
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Aker Solutions Fossila bränslen  
Algonquin Power & Utilities Corp. Fossila bränslen 
Alliant Energy Corp Fossila bränslen 
AltaGas Ltd. Fossila bränslen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
AMETEK, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Amphenol Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel 
Ampol Limited Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 
APA Group Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Baker Hughes Company Class A Fossila bränslen 
Bank Hapoalim BM Internationella normer 
Bank Leumi Le-Israel Ltd. Internationella normer 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
Bayer AG Internationella normer 
Betsson AB  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Better Collective A/S Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
BHP Group Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation  Vapen och/eller krigsmateriel  
BP p.l.c. Fossila bränslen 
British American Tobacco p.l.c. Tobaksproduktion 
Brookfield Asset Management Inc. Kontroversiella vapen 
Cabot Oil & Gas Corporation Fossila bränslen 
CAE Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Canadian Natural Resources Limited Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Catena Media plc Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
CenterPoint Energy, Inc. Fossila bränslen 
Cheniere Energy, Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
Chubu Electric Power Company Fossila bränslen 
Chugoku Electric Power Co., Inc. Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
CMS Energy Corporation Fossila bränslen 
Concho Resources Inc. Fossila bränslen 
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Concordia Maritime AB  Fossila bränslen  
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Consolidated Edison, Inc. Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Danske Bank A/S Internationella normer 
Dassault Aviation SA Vapen och/eller krigsmateriel  
DNO Fossila bränslen  
Dominion Energy Inc Fossila bränslen 
DTE Energy Company Fossila bränslen 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eaton Corp. Plc Vapen och/eller krigsmateriel 
Edison International Fossila bränslen 
EDP-Energias de Portugal SA Fossila bränslen  
Elbit Systems Ltd Vapen och/eller krigsmateriel, internationella normer 
Emera Incorporated Fossila bränslen 
Enagas SA Fossila bränslen  
Enbridge Inc. Internationella normer 
Endesa S.A. Fossila bränslen  
Enel SpA Fossila bränslen 
ENEOS Holdings, Inc. Fossila bränslen 
ENGIE SA Fossila bränslen 
Eni S.p.A. Fossila bränslen  
EnQuest PLC Fossila bränslen  
Entergy Corporation Fossila bränslen 
EOG Resources, Inc. Fossila bränslen 
Equinor ASA Fossila bränslen 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Evolution Gaming Group AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Exelon Corporation Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
FirstEnergy Corp. Fossila bränslen 
FLIR Systems, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Fortis Inc. Fossila bränslen 
Fortum Oyj Fossila bränslen  
Franco-Nevada Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer  
GALP Energia SGPS SA Class B Fossila bränslen 
Gaming Innovation Group, Inc. Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Glencore plc Fossila bränslen  
Halliburton Company Fossila bränslen 
HEICO Corporation Vapen och/eller krigsmateriel 
Hess Corporation Fossila bränslen 
HK Electric Investments & HK Electric Investments  Fossila bränslen 
HollyFrontier Corporation Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. Fossila bränslen 
Howmet Aerospace Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Huabao International Holdings Ltd Tobaksproduktion 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
Iberdrola SA Fossila bränslen  
Idemitsu Kosan Co., Ltd. Fossila bränslen 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
INPEX CORPORATION Fossila bränslen 
Inter Pipeline Ltd. Fossila bränslen 
International Petroleum Corp.  Fossila bränslen  
INVISIO AB Vapen och/eller krigsmateriel  
Israel Discount Bank Limited Class A Internationella normer 
Itochu Corporation Fossila bränslen 
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Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kansai Electric Power Company Fossila bränslen 
Keyera Corp. Fossila bränslen 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
Kitron Vapen och/eller krigsmateriel  
Kongsberg Gruppen Vapen och/eller krigsmateriel 
Kyushu Electric Power Company Fossila bränslen 
L3Harris Technologies Inc Vapen och/eller krigsmateriel 
Leidos Holdings, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
LeoVegas AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Lundin Energy AB Fossila bränslen  
LyondellBasell Industries NV Fossila bränslen 
Maha Energy AB Fossila bränslen  
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
Marubeni Corporation Fossila bränslen 
Melrose Industries PLC Vapen och/eller krigsmateriel  
MilDef Group AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsui & Co.,Ltd Fossila bränslen 
Mizrahi Tefahot Bank Ltd Internationella normer 
MTU Aero Engines AG Vapen och/eller krigsmateriel  
Naturgy Energy Group, S.A. Fossila bränslen  
Neste Corporation Fossila bränslen 
NextEra Energy, Inc. Fossila bränslen 
NiSource Inc Fossila bränslen 
Northland Power Inc. Fossila bränslen 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
NRG Energy, Inc. Fossila bränslen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
Occidental Petroleum Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Oil Search Limited Fossila bränslen 
OMV AG Fossila bränslen 
ONEOK, Inc. Fossila bränslen 
Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Orsted Fossila bränslen 
Osaka Gas Co., Ltd. Fossila bränslen 
Pembina Pipeline Corporation Fossila bränslen 
PGS ASA Fossila bränslen  
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
Pinnacle West Capital Corporation Fossila bränslen 
Pioneer Natural Resources Company Fossila bränslen 
Power Assets Holdings Limited Fossila bränslen 
PPL Corporation Fossila bränslen 
Public Service Enterprise Group Inc Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Repsol SA Fossila bränslen, internationella normer 
Rolls-Royce Holdings plc Vapen och/eller krigsmateriel  
Royal Dutch Shell Plc  Fossila bränslen, internationella normer 
Royal Vopak NV Fossila bränslen 
RWE AG Fossila bränslen  
Saab AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Santos Limited Fossila bränslen 
Schlumberger NV Fossila bränslen 
Seadrill Ltd Fossila bränslen  
Sempra Energy Fossila bränslen 
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ShaMaran Petroleum Corp Fossila bränslen  
Singapore Technologies Engineering Ltd Vapen och/eller krigsmateriel  
Snam S.p.A. Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
SSE plc Fossila bränslen  
Subsea 7 Fossila bränslen 
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Internationella normer 
Sumitomo Corporation Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
TC Energy Corporation Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Tenaris S.A. Fossila bränslen 
Tethys Oil AB Fossila bränslen  
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
TGS Nopec Fossila bränslen  
Thales SA Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
Tohoku Electric Power Company Fossila bränslen 
Tokyo Electric Power Company Holdings Fossila bränslen 
TOKYO GAS Co., Ltd. Fossila bränslen 
Total SA Fossila bränslen 
TransDigm Group Incorporated Vapen och/eller krigsmateriel 
UGI Corporation Fossila bränslen 
Uniper SE Fossila bränslen  
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd. Fossila bränslen 
WEC Energy Group Inc Fossila bränslen 
Wells Fargo & Company Internationella normer 
Viking Supply Ships AB  Fossila bränslen  
Williams Companies, Inc. Fossila bränslen 
Vistra Corp. Fossila bränslen 
Volkswagen AG Internationella normer 
Woodside Petroleum Ltd Fossila bränslen 
Xcel Energy Inc. Fossila bränslen 

 
Inga överträdelser mot Skandias exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Mix 60 Exponering för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 306 bolag, för Skandia Mix 60 Exponerings räkning, i 
syfte att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
A.P. Moller - Maersk A/S  tematisk 
Abliva AB tematisk 
AcadeMedia AB tematisk 
Accenture Plc reaktiv 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios reaktiv  
Active Biotech AB tematisk 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Air Liquide SA tematisk 
Albemarle Corporation reaktiv  
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Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Alphabet Inc.  reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Amazon.com, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Ambea AB tematisk, bolagsstämma 
Anoto Group AB tematisk 
Apple Inc. tematisk, bolagsstämma 
ArcelorMittal SA reaktiv, tematisk 
Archer-Daniels-Midland Company reaktiv 
Arion Banki hf  tematisk 
Arise AB tematisk, bolagsstämma 
Arjo AB  tematisk 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlantia S.p.A reaktiv 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Attendo AB tematisk 
Autoliv Inc  tematisk 
Avanza Bank Holding AB tematisk 
Axfood AB tematisk 
Bactiguard Holding AB tematisk 
Barclays PLC reaktiv 
BASF SE tematisk 
Bausch Health Companies Inc. reaktiv 
Bayerische Motoren Werke AG tematisk 
BE Group AB tematisk 
Beijer Electronics Group AB tematisk 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Bergs Timber AB  proaktiv, tematisk 
Berkshire Hathaway Inc.  tematisk 
Besqab AB tematisk 
Bilia AB  tematisk 
BillerudKorsnas AB proaktiv, tematisk 
BioGaia AB  tematisk 
BioInvent International AB tematisk 
Biotage AB tematisk 
Bjorn Borg AB tematisk 
Blackstone Group Inc.  reaktiv 
BLUESCOPE STEEL LIMITED tematisk 
Boliden AB tematisk 
Bollore SA tematisk  
Bonava AB  tematisk 
Bong AB tematisk 
Boozt AB tematisk 
Boule Diagnostics AB tematisk 
Bravida Holding AB tematisk 
BTS Group AB  tematisk 
Bufab AB tematisk, bolagsstämma 
Bulten AB tematisk 
Bunge Limited reaktiv, tematisk 
Bure Equity AB tematisk 
Byggmax Group AB tematisk 
Camurus AB tematisk 
Capital One Financial Corporation reaktiv  
Carrefour SA reaktiv, tematisk 
Castellum AB tematisk, bolagsstämma 
Catena AB tematisk 
Caterpillar Inc. tematisk 
Cellavision AB tematisk 
Chipotle Mexican Grill, Inc. tematisk 
Christian Berner Tech Trade AB  tematisk 
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Clas Ohlson AB  tematisk 
Cloudflare Inc. tematisk  
COCA-COLA COMPANY tematisk 
Coles Group Ltd. tematisk 
Colgate-Palmolive Company tematisk 
Conagra Brands, Inc. tematisk 
Coor Service Management Holding AB tematisk 
Corem Property Group AB  tematisk, bolagsstämma 
Costco Wholesale Corporation tematisk 
C-Rad AB  tematisk 
CRH Plc tematisk 
Crown Holdings, Inc. tematisk  
Cummins Inc. tematisk 
Daikin Industries, Ltd. tematisk 
Daimler AG tematisk 
Daiwa House Industry Co., Ltd. tematisk  
Danone SA reaktiv, tematisk 
Dedicare AB tematisk 
DELTA AIR LINES, INC. tematisk 
Deutsche Bank AG reaktiv  
Deutsche Bank AG/New York Branch reaktiv  
Dios Fastigheter AB tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Domino's Pizza, Inc. tematisk 
Doro AB tematisk 
Dow, Inc. tematisk 
Duni AB tematisk 
Dustin Group AB tematisk 
E.ON SE tematisk 
Eastnine AB  tematisk 
Elanders AB tematisk 
Electra Gruppen AB tematisk 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Electrolux Professional AB  tematisk 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Elos Medtech AB  tematisk 
Empir Group AB  tematisk 
Eniro AB  tematisk 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
Episurf Medical AB  tematisk 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Etrion Corporation tematisk 
Experian PLC reaktiv  
Facebook, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Fagerhult AB tematisk 
FastPartner AB tematisk 
Fenix Outdoor International AG tematisk 
Fingerprint Cards AB  tematisk 
FM Mattsson Mora Group AB  tematisk 
Ford Motor Company tematisk 
FormPipe Software AB tematisk 
G5 Entertainment AB tematisk 
GARO AB tematisk 
General Electric Company tematisk 
General Mills, Inc. tematisk 
General Motors Company tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Getinge AB  tematisk 
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GHP Specialty Care AB tematisk 
Green Landscaping Group AB tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Hansa Biopharma AB tematisk 
Hanza Holding AB tematisk 
HEBA Fastighets AB  tematisk, bolagsstämma 
HeidelbergCement AG tematisk 
Hershey Company tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
HEXPOL AB  tematisk, bolagsstämma 
Hitachi,Ltd. tematisk 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Holmen AB  proaktiv, tematisk 
Honda Motor Co., Ltd. tematisk 
Hufvudstaden AB  tematisk, bolagsstämma 
Humana AB tematisk 
Husqvarna AB tematisk 
IAR Systems Group AB  tematisk 
ICA Gruppen AB tematisk  
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
International Paper Company tematisk 
Intrum AB tematisk 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Inwido AB tematisk 
ITAB Shop Concept AB  tematisk, bolagsstämma 
J Sainsbury plc tematisk 
Jardine Strategic Holdings Limited reaktiv  
JM AB tematisk 
John Mattson Fastighetsforetagen AB tematisk 
Karo Pharma AB tematisk 
Karolinska Development AB  tematisk 
Kerry Group Plc  tematisk 
Kindred Group plc  tematisk, bolagsstämma 
Kinnevik AB proaktiv, tematisk 
Klovern AB  tematisk 
Knowit AB tematisk 
Koninklijke Philips N.V. tematisk 
Kraft Heinz Company tematisk 
Kroger Co. tematisk 
Kungsleden AB tematisk, bolagsstämma 
LafargeHolcim Ltd. reaktiv, tematisk  
Lagercrantz Group AB  tematisk 
Lammhults Design Group AB  tematisk 
Latour AB Investment  tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Lime Technologies AB tematisk 
Lindab International AB tematisk, bolagsstämma 
Loblaw Companies Limited tematisk 
Lonza Group AG reaktiv  
Loomis AB tematisk 
Lundin Mining Corporation tematisk 
Magnolia Bostad AB tematisk 
Martin Marietta Materials, Inc. tematisk 
McDonald's Corporation tematisk 
Medcap AB tematisk 
Medicover AB  tematisk 
Medivir AB  tematisk 
Mekonomen AB tematisk 
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Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
Millicom International Cellular SA  tematisk 
MIPS AB tematisk, bolagsstämma 
Mitsubishi Corporation tematisk  
Mizuho Financial Group, Inc. tematisk  
Moberg Pharma AB tematisk 
Modern Times Group MTG AB  tematisk, bolagsstämma 
Moment Group AB tematisk 
Momentum Group AB  tematisk 
Mondelez International, Inc. tematisk 
Mowi ASA tematisk 
Munters Group AB tematisk 
Mycronic AB tematisk, bolagsstämma 
NATIONAL GRID PLC tematisk 
NCAB Group AB tematisk 
Nederman Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Nestle S.A. tematisk 
NGS Group AB tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nilorngruppen AB  tematisk 
NIPPON STEEL CORP. tematisk 
Nissan Motor Co., Ltd. tematisk, bolagsstämma 
Nobia AB tematisk 
Nobina AB tematisk 
Nokia Oyj tematisk 
Nolato AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nordic Waterproofing Holding AS tematisk 
Note AB tematisk 
NP3 Fastigheter AB tematisk 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Oasmia Pharmaceutical AB tematisk 
Odd Molly International AB tematisk 
Orexo AB tematisk 
Panasonic Corporation tematisk 
Pandox AB  tematisk 
Peab AB  tematisk 
PepsiCo, Inc. tematisk 
Platzer Fastigheter Holding AB  tematisk 
Poolia AB  tematisk 
Precise Biometrics AB tematisk 
Prevas AB  tematisk 
Pricer AB tematisk 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Probi AB tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
Q-Linea AB tematisk, bolagsstämma 
QUALCOMM Incorporated reaktiv  
Railcare Group AB tematisk 
RaySearch Laboratories AB tematisk 
Rejlers AB  tematisk 
Renault SA tematisk 
Restaurant Brands International Inc tematisk 
Resurs Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Rio Tinto plc tematisk 
Rnb Retail and Brands AB tematisk 
Rottneros AB proaktiv, tematisk 
Sandvik AB tematisk 
Saputo Inc. tematisk 
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Scandic Hotels Group AB tematisk 
Sectra AB  tematisk, bolagsstämma 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Semcon AB tematisk 
Sensys Gatso Group AB tematisk 
Siemens AG tematisk 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Softronic AB  tematisk 
SSAB AB tematisk, bolagsstämma 
Stockwik Forvaltning AB tematisk 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Storytel ab proaktiv, bolagsstämma 
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. tematisk  
Suzuki Motor Corp. tematisk 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Svedbergs i Dalstorp AB  tematisk 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget  proaktiv, tematisk 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Telenor ASA tematisk  
Telia Company AB tematisk 
Tesco PLC tematisk 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
TietoEVRY Oyj tematisk 
Tobii AB tematisk 
Toray Industries, Inc. tematisk 
Toshiba Corporation tematisk  
Toyota Motor Corp. tematisk, bolagsstämma 
Trane Technologies PLC tematisk 
Trelleborg AB  tematisk, bolagsstämma 
Troax Group AB  tematisk 
Uber Technologies, Inc. reaktiv  
Unilever PLC tematisk 
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 
Wallenstam AB  tematisk 
Walmart Inc. tematisk 
Veoneer, Inc. tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktiv  
WEYERHAEUSER COMPANY tematisk 
Wihlborgs Fastigheter AB tematisk, bolagsstämma 
Wilmar International Limited tematisk  
Wise Group AB tematisk 
Vitec Software Group AB  tematisk 
Vitrolife AB tematisk 
Wm Morrison Supermarkets plc tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 
Woolworths Group Ltd tematisk 
XPO Logistics, Inc. reaktiv  
Yum! Brands, Inc. tematisk 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
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• Volvo AB (miljö) Volvo har flertalet hållbarhetsutmaningar kopplat till både klimatomställningen och 
tillverkningen. Specifikt är utmaningen att gå från fordon som drivs av fossila bränslen till fossilfria och 
elektrifierade fordon som tas fram på ett ansvarsfullt sätt. På senare tid har Volvo tydliggjort sina 
klimatmål för såväl produkterna som verksamheten, i linje med Science Based Targets Initiative.   
 
Skandia har under flera år fört dialog med Volvo kring dessa frågor, enskilt eller i samarbete med andra 
investerare. 

 

• Fast Retailing (socialt) Bolaget är ett av de ledande klädföretagen i Japan med många 
underleverantörer. Det har under en längre tid framkommit i flera rapporter att kvinnor i den asiatiska 
textilbranschen riskerar att bli utsatta för trakasserier och våld på arbetsplatsen. Utöver det indikerar flera 
rapporter textilbranschens stora och negativa klimatpåverkan genom sin produktion och sina materialval.  
Skandia har i ett eget proaktivt tematiskt påverkansinitiativ adresserat dessa branschrisker till flera 
textilbolag som är verksamma eller har produktion i Asien. 
 
Bolaget har tydliga policyer kring diskriminering och trakasserier och adresserar dessa risker med sina 
underleverantörer aktivt. Bolaget har uppmuntrats att stärka sin transparens och rapportering kring hur de 
säkerställer goda arbetsförhållanden både internt och hos underleverantörer. Skandia har även bett 
bolaget redogöra hur man arbetar för att hantera sina klimatrisker. Bolaget har under 2021 antagit 
vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet där ambitionen är att de globala utsläppen hålls 
under 1,5 graders uppvärmning. 
 

• Apple Inc (bolagsstyrning) Likt tidigare år finns tydliga brister i ersättningssystemet, varför Skandia 
Fonder röstade mot bolagets ersättningsrapport på bolagsstämman. Hälften av tilldelningen i det 
långsiktiga incitamentsprogrammet tjänas in utan några prestationskrav och tröskelkraven för den 
prestationsbaserade delen är lågt ställda. Dessutom har de ledande befattningshavarna redan höga 
nivåer på övriga ersättningar. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
 
 

Skandia Mix 100 Exponering – Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  
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 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 

hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 
Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

    Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhet i de strategier som innehåller aktier, långa och 

korta obligationer samt krediter. Detta motsvarar cirka 99% av fonden. 

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten. 

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 
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 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Mix 100 Exponering är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med 
index och bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår.   
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 
• Cigna är ett amerikanskt bolag som erbjuder tjänster inom hälsovårdssektorn. Bolaget är ett exempel på 

ett innehav med ett välutvecklat hållbarhetsarbete. Bolaget arbetar aktivt för att minska användningen av 
opioder samt deltar i statliga program såsom Medicare och Medicaid för att erbjuda hälsovård till familjer 
som inte får häsovårdsförsäkring via anställning.  
 

• Alfa Laval är en global leverantör av produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. 
Bolaget levererar hållbara produkter och lösningar när det gäller energioptimering, miljöskydd och 
livsmedelsproduktion inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin. 

 

• Medipal Holdings Corp. är ett japanaskt företag som är verksamt inom distribution av medicinska 
förnödenheter och dagliga förnödenheter. Bolaget tillverkar och säljer medicinska verktyg och utrustning, 
omvårdnadsutrustning och partihandel med läkemedel. 
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Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Mix 100 Exponering under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AAK AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
AES Corporation Fossila bränslen 
Africa Oil Corp. Fossila bränslen  
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Aker Solutions Fossila bränslen  
Algonquin Power & Utilities Corp. Fossila bränslen 
Alliant Energy Corp Fossila bränslen 
AltaGas Ltd. Fossila bränslen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
AMETEK, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Amphenol Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel 
Ampol Limited Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 
APA Group Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Baker Hughes Company Class A Fossila bränslen 
Bank Hapoalim BM Internationella normer 
Bank Leumi Le-Israel Ltd. Internationella normer 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
Bayer AG Internationella normer 
Betsson AB  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Better Collective A/S Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
BHP Group Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation  Vapen och/eller krigsmateriel  
BP p.l.c. Fossila bränslen 
British American Tobacco p.l.c. Tobaksproduktion 
Brookfield Asset Management Inc. Kontroversiella vapen 
Cabot Oil & Gas Corporation Fossila bränslen 
CAE Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Canadian Natural Resources Limited Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Catena Media plc Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
CenterPoint Energy, Inc. Fossila bränslen 
Cheniere Energy, Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
Chubu Electric Power Company Fossila bränslen 
Chugoku Electric Power Co., Inc. Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
CMS Energy Corporation Fossila bränslen 
Concho Resources Inc. Fossila bränslen 
Concordia Maritime AB  Fossila bränslen  
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Consolidated Edison, Inc. Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Danske Bank A/S Internationella normer 
Dassault Aviation SA Vapen och/eller krigsmateriel  
DNO Fossila bränslen  
Dominion Energy Inc Fossila bränslen 
DTE Energy Company Fossila bränslen 
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Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eaton Corp. Plc Vapen och/eller krigsmateriel 
Edison International Fossila bränslen 
EDP-Energias de Portugal SA Fossila bränslen  
Elbit Systems Ltd Vapen och/eller krigsmateriel, internationella normer 
Emera Incorporated Fossila bränslen 
Enagas SA Fossila bränslen  
Enbridge Inc. Internationella normer 
Endesa S.A. Fossila bränslen  
Enel SpA Fossila bränslen 
ENEOS Holdings, Inc. Fossila bränslen 
ENGIE SA Fossila bränslen 
Eni S.p.A. Fossila bränslen  
EnQuest PLC Fossila bränslen  
Entergy Corporation Fossila bränslen 
EOG Resources, Inc. Fossila bränslen 
Equinor ASA Fossila bränslen 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Evolution Gaming Group AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Exelon Corporation Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
FirstEnergy Corp. Fossila bränslen 
FLIR Systems, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Fortis Inc. Fossila bränslen 
Fortum Oyj Fossila bränslen  
Franco-Nevada Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer  
GALP Energia SGPS SA Class B Fossila bränslen 
Gaming Innovation Group, Inc. Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Glencore plc Fossila bränslen  
Halliburton Company Fossila bränslen 
HEICO Corporation Vapen och/eller krigsmateriel 
Hess Corporation Fossila bränslen 
HK Electric Investments & HK Electric Investments  Fossila bränslen 
HollyFrontier Corporation Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. Fossila bränslen 
Howmet Aerospace Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Huabao International Holdings Ltd Tobaksproduktion 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
Iberdrola SA Fossila bränslen  
Idemitsu Kosan Co., Ltd. Fossila bränslen 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
INPEX CORPORATION Fossila bränslen 
Inter Pipeline Ltd. Fossila bränslen 
International Petroleum Corp.  Fossila bränslen  
INVISIO AB Vapen och/eller krigsmateriel  
Israel Discount Bank Limited Class A Internationella normer 
Itochu Corporation Fossila bränslen 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kansai Electric Power Company Fossila bränslen 
Keyera Corp. Fossila bränslen 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
Kitron Vapen och/eller krigsmateriel  
Kongsberg Gruppen Vapen och/eller krigsmateriel 
Kyushu Electric Power Company Fossila bränslen 
L3Harris Technologies Inc Vapen och/eller krigsmateriel 
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Leidos Holdings, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
LeoVegas AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Lundin Energy AB Fossila bränslen  
LyondellBasell Industries NV Fossila bränslen 
Maha Energy AB Fossila bränslen  
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
Marubeni Corporation Fossila bränslen 
Melrose Industries PLC Vapen och/eller krigsmateriel  
MilDef Group AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsui & Co.,Ltd Fossila bränslen 
Mizrahi Tefahot Bank Ltd Internationella normer 
MTU Aero Engines AG Vapen och/eller krigsmateriel  
Naturgy Energy Group, S.A. Fossila bränslen  
Neste Corporation Fossila bränslen 
NextEra Energy, Inc. Fossila bränslen 
NiSource Inc Fossila bränslen 
Northland Power Inc. Fossila bränslen 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
NRG Energy, Inc. Fossila bränslen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
Occidental Petroleum Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Oil Search Limited Fossila bränslen 
OMV AG Fossila bränslen 
ONEOK, Inc. Fossila bränslen 
Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Orsted Fossila bränslen 
Osaka Gas Co., Ltd. Fossila bränslen 
Pembina Pipeline Corporation Fossila bränslen 
PGS ASA Fossila bränslen  
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
Pinnacle West Capital Corporation Fossila bränslen 
Pioneer Natural Resources Company Fossila bränslen 
Power Assets Holdings Limited Fossila bränslen 
PPL Corporation Fossila bränslen 
Public Service Enterprise Group Inc Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Repsol SA Fossila bränslen, internationella normer 
Rolls-Royce Holdings plc Vapen och/eller krigsmateriel  
Royal Dutch Shell Plc  Fossila bränslen, internationella normer 
Royal Vopak NV Fossila bränslen 
RWE AG Fossila bränslen  
Saab AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Santos Limited Fossila bränslen 
Schlumberger NV Fossila bränslen 
Seadrill Ltd Fossila bränslen  
Sempra Energy Fossila bränslen 
ShaMaran Petroleum Corp Fossila bränslen  
Singapore Technologies Engineering Ltd Vapen och/eller krigsmateriel  
Snam S.p.A. Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
SSE plc Fossila bränslen  
Subsea 7 Fossila bränslen 
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Internationella normer 
Sumitomo Corporation Fossila bränslen 



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

102 
 

Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
TC Energy Corporation Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Tenaris S.A. Fossila bränslen 
Tethys Oil AB Fossila bränslen  
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
TGS Nopec Fossila bränslen  
Thales SA Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
Tohoku Electric Power Company Fossila bränslen 
Tokyo Electric Power Company Holdings Fossila bränslen 
TOKYO GAS Co., Ltd. Fossila bränslen 
Total SA Fossila bränslen 
TransDigm Group Incorporated Vapen och/eller krigsmateriel 
UGI Corporation Fossila bränslen 
Uniper SE Fossila bränslen  
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd. Fossila bränslen 
WEC Energy Group Inc Fossila bränslen 
Wells Fargo & Company Internationella normer 
Viking Supply Ships AB  Fossila bränslen  
Williams Companies, Inc. Fossila bränslen 
Vistra Corp. Fossila bränslen 
Volkswagen AG Internationella normer 
Woodside Petroleum Ltd Fossila bränslen 
Xcel Energy Inc. Fossila bränslen 

 
Inga överträdelser mot Skandias exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Mix 100 Exponering för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 306 bolag, för Skandia Mix 100 Exponerings räkning, i 
syfte att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
A.P. Moller - Maersk A/S  tematisk 
Abliva AB tematisk 
AcadeMedia AB tematisk 
Accenture Plc reaktiv 
ACS, Actividades de Construcción y Servicios reaktiv  
Active Biotech AB tematisk 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Air Liquide SA tematisk 
Albemarle Corporation reaktiv  
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Alphabet Inc.  reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Amazon.com, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Ambea AB tematisk, bolagsstämma 
Anoto Group AB tematisk 
Apple Inc. tematisk, bolagsstämma 
ArcelorMittal SA reaktiv, tematisk 
Archer-Daniels-Midland Company reaktiv 
Arion Banki hf  tematisk 
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Arise AB tematisk, bolagsstämma 
Arjo AB  tematisk 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlantia S.p.A reaktiv 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Attendo AB tematisk 
Autoliv Inc  tematisk 
Avanza Bank Holding AB tematisk 
Axfood AB tematisk 
Bactiguard Holding AB tematisk 
Barclays PLC reaktiv 
BASF SE tematisk 
Bausch Health Companies Inc. reaktiv 
Bayerische Motoren Werke AG tematisk 
BE Group AB tematisk 
Beijer Electronics Group AB tematisk 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Bergs Timber AB  proaktiv, tematisk 
Berkshire Hathaway Inc.  tematisk 
Besqab AB tematisk 
Bilia AB  tematisk 
BillerudKorsnas AB proaktiv, tematisk 
BioGaia AB  tematisk 
BioInvent International AB tematisk 
Biotage AB tematisk 
Bjorn Borg AB tematisk 
Blackstone Group Inc.  reaktiv 
BLUESCOPE STEEL LIMITED tematisk 
Boliden AB tematisk 
Bollore SA tematisk  
Bonava AB  tematisk 
Bong AB tematisk 
Boozt AB tematisk 
Boule Diagnostics AB tematisk 
Bravida Holding AB tematisk 
BTS Group AB  tematisk 
Bufab AB tematisk, bolagsstämma 
Bulten AB tematisk 
Bunge Limited reaktiv, tematisk 
Bure Equity AB tematisk 
Byggmax Group AB tematisk 
Camurus AB tematisk 
Capital One Financial Corporation reaktiv  
Carrefour SA reaktiv, tematisk 
Castellum AB tematisk, bolagsstämma 
Catena AB tematisk 
Caterpillar Inc. tematisk 
Cellavision AB tematisk 
Chipotle Mexican Grill, Inc. tematisk 
Christian Berner Tech Trade AB  tematisk 
Clas Ohlson AB  tematisk 
Cloudflare Inc. tematisk  
COCA-COLA COMPANY tematisk 
Coles Group Ltd. tematisk 
Colgate-Palmolive Company tematisk 
Conagra Brands, Inc. tematisk 
Coor Service Management Holding AB tematisk 
Corem Property Group AB  tematisk, bolagsstämma 
Costco Wholesale Corporation tematisk 
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C-Rad AB  tematisk 
CRH Plc tematisk 
Crown Holdings, Inc. tematisk  
Cummins Inc. tematisk 
Daikin Industries, Ltd. tematisk 
Daimler AG tematisk 
Daiwa House Industry Co., Ltd. tematisk  
Danone SA reaktiv, tematisk 
Dedicare AB tematisk 
DELTA AIR LINES, INC. tematisk 
Deutsche Bank AG reaktiv  
Deutsche Bank AG/New York Branch reaktiv  
Dios Fastigheter AB tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Domino's Pizza, Inc. tematisk 
Doro AB tematisk 
Dow, Inc. tematisk 
Duni AB tematisk 
Dustin Group AB tematisk 
E.ON SE tematisk 
Eastnine AB  tematisk 
Elanders AB tematisk 
Electra Gruppen AB tematisk 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Electrolux Professional AB  tematisk 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Elos Medtech AB  tematisk 
Empir Group AB  tematisk 
Eniro AB  tematisk 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
Episurf Medical AB  tematisk 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Etrion Corporation tematisk 
Experian PLC reaktiv  
Facebook, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Fagerhult AB tematisk 
FastPartner AB tematisk 
Fenix Outdoor International AG tematisk 
Fingerprint Cards AB  tematisk 
FM Mattsson Mora Group AB  tematisk 
Ford Motor Company tematisk 
FormPipe Software AB tematisk 
G5 Entertainment AB tematisk 
GARO AB tematisk 
General Electric Company tematisk 
General Mills, Inc. tematisk 
General Motors Company tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Getinge AB  tematisk 
GHP Specialty Care AB tematisk 
Green Landscaping Group AB tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Hansa Biopharma AB tematisk 
Hanza Holding AB tematisk 
HEBA Fastighets AB  tematisk, bolagsstämma 
HeidelbergCement AG tematisk 
Hershey Company tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
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HEXPOL AB  tematisk, bolagsstämma 
Hitachi,Ltd. tematisk 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Holmen AB  proaktiv, tematisk 
Honda Motor Co., Ltd. tematisk 
Hufvudstaden AB  tematisk, bolagsstämma 
Humana AB tematisk 
Husqvarna AB tematisk 
IAR Systems Group AB  tematisk 
ICA Gruppen AB tematisk  
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
International Paper Company tematisk 
Intrum AB tematisk 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Inwido AB tematisk 
ITAB Shop Concept AB  tematisk, bolagsstämma 
J Sainsbury plc tematisk 
Jardine Strategic Holdings Limited reaktiv  
JM AB tematisk 
John Mattson Fastighetsforetagen AB tematisk 
Karo Pharma AB tematisk 
Karolinska Development AB  tematisk 
Kerry Group Plc  tematisk 
Kindred Group plc  tematisk, bolagsstämma 
Kinnevik AB proaktiv, tematisk 
Klovern AB  tematisk 
Knowit AB tematisk 
Koninklijke Philips N.V. tematisk 
Kraft Heinz Company tematisk 
Kroger Co. tematisk 
Kungsleden AB tematisk, bolagsstämma 
LafargeHolcim Ltd. reaktiv, tematisk  
Lagercrantz Group AB  tematisk 
Lammhults Design Group AB  tematisk 
Latour AB Investment  tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Lime Technologies AB tematisk 
Lindab International AB tematisk, bolagsstämma 
Loblaw Companies Limited tematisk 
Lonza Group AG reaktiv  
Loomis AB tematisk 
Lundin Mining Corporation tematisk 
Magnolia Bostad AB tematisk 
Martin Marietta Materials, Inc. tematisk 
McDonald's Corporation tematisk 
Medcap AB tematisk 
Medicover AB  tematisk 
Medivir AB  tematisk 
Mekonomen AB tematisk 
Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
Millicom International Cellular SA  tematisk 
MIPS AB tematisk, bolagsstämma 
Mitsubishi Corporation tematisk  
Mizuho Financial Group, Inc. tematisk  
Moberg Pharma AB tematisk 
Modern Times Group MTG AB  tematisk, bolagsstämma 
Moment Group AB tematisk 
Momentum Group AB  tematisk 
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Mondelez International, Inc. tematisk 
Mowi ASA tematisk 
Munters Group AB tematisk 
Mycronic AB tematisk, bolagsstämma 
NATIONAL GRID PLC tematisk 
NCAB Group AB tematisk 
Nederman Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Nestle S.A. tematisk 
NGS Group AB tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nilorngruppen AB  tematisk 
NIPPON STEEL CORP. tematisk 
Nissan Motor Co., Ltd. tematisk, bolagsstämma 
Nobia AB tematisk 
Nobina AB tematisk 
Nokia Oyj tematisk 
Nolato AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nordic Waterproofing Holding AS tematisk 
Note AB tematisk 
NP3 Fastigheter AB tematisk 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Oasmia Pharmaceutical AB tematisk 
Odd Molly International AB tematisk 
Orexo AB tematisk 
Panasonic Corporation tematisk 
Pandox AB  tematisk 
Peab AB  tematisk 
PepsiCo, Inc. tematisk 
Platzer Fastigheter Holding AB  tematisk 
Poolia AB  tematisk 
Precise Biometrics AB tematisk 
Prevas AB  tematisk 
Pricer AB tematisk 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Probi AB tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
Q-Linea AB tematisk, bolagsstämma 
QUALCOMM Incorporated reaktiv  
Railcare Group AB tematisk 
RaySearch Laboratories AB tematisk 
Rejlers AB  tematisk 
Renault SA tematisk 
Restaurant Brands International Inc tematisk 
Resurs Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Rio Tinto plc tematisk 
Rnb Retail and Brands AB tematisk 
Rottneros AB proaktiv, tematisk 
Sandvik AB tematisk 
Saputo Inc. tematisk 
Scandic Hotels Group AB tematisk 
Sectra AB  tematisk, bolagsstämma 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Semcon AB tematisk 
Sensys Gatso Group AB tematisk 
Siemens AG tematisk 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
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SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Softronic AB  tematisk 
SSAB AB tematisk, bolagsstämma 
Stockwik Forvaltning AB tematisk 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Storytel ab proaktiv, bolagsstämma 
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. tematisk  
Suzuki Motor Corp. tematisk 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Svedbergs i Dalstorp AB  tematisk 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget  proaktiv, tematisk 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Telenor ASA tematisk  
Telia Company AB tematisk 
Tesco PLC tematisk 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
TietoEVRY Oyj tematisk 
Tobii AB tematisk 
Toray Industries, Inc. tematisk 
Toshiba Corporation tematisk  
Toyota Motor Corp. tematisk, bolagsstämma 
Trane Technologies PLC tematisk 
Trelleborg AB  tematisk, bolagsstämma 
Troax Group AB  tematisk 
Uber Technologies, Inc. reaktiv  
Unilever PLC tematisk 
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 
Wallenstam AB  tematisk 
Walmart Inc. tematisk 
Veoneer, Inc. tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktiv  
WEYERHAEUSER COMPANY tematisk 
Wihlborgs Fastigheter AB tematisk, bolagsstämma 
Wilmar International Limited tematisk  
Wise Group AB tematisk 
Vitec Software Group AB  tematisk 
Vitrolife AB tematisk 
Wm Morrison Supermarkets plc tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 
Woolworths Group Ltd tematisk 
XPO Logistics, Inc. reaktiv  
Yum! Brands, Inc. tematisk 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• H&M (miljö) Bolaget har många hållbarhetsutmaningar kopplat till både arbetsvillkoren i bolaget och i 
leverantörsleden samt bolagets klimatpåverkan i sin värdekedja.  
 
Skandia har under året haft en löpande dialog med bolaget kring dess strategier för att minska sin 
klimatpåverkan genom både klimatomställning och innovation. H&M arbetar med att sätta mer ambitiösa 
klimatmål i närtid för att accelerera omställningen och för att effektivisera och energioptimera 
tillverkningsprocesserna. Bolaget arbetar även genom flera initiativ med att influera kunderna till en mer 
hållbar och medveten konsumtion. Dialogen fortsätter under 2022. 

 



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

108 
 

• Carrefour SA (socialt) Carrefour SA har hållbarhetsutmaningar kopplat till sina värdekedjor och 
leverantörskedjor, inom klimat, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Bolaget har globala 
värdekedjor varav flera har sin koppling till illegal skövling av Amazonas och förföljelse av miljöaktivister i 
bland annat Brasilien.  
 
Skandia har under året fört enskild dialog med Carrefour SA om dessa utmaningar och det är tydligt att 
Carrefour SA arbetar aktivt och samarbetar med många andra aktörer för att hantera dessa utmaningar 
på ett adekvat sätt. Dock finns det stora utmaningar med många inblandade aktörer, vilket gör 
utmaningarna extra krävande. Skandia för även dialog i samarbete med andra investerare, främst kring 
hur bolagets proteinbaserade produkter kan bli mer ansvarfulla och hållbara. Denna dialog fortsätter 
under 2022. 
 

• Tele2 AB (bolagsstyrning) InförTele2s årsstämma lade bolagets styrelse fram ett förslag om ett 
långsiktigt aktiesparprogram, vilket Skandia Fonder röstade för på stämman. Dock såg vi 
förbättringsmöjligheter med finansieringen av programmet och röstade mot det delförslaget. Skandia 
förordar att utspädning av aktiekapital ska undvikas i program som är kopplat till ersättningsstrukturer för 
medarbetare och förespråkar därför återköp av aktier som primär finansiering av denna typ av program. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
 
 

Skandia Nordamerika Exponering - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 

hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 
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Referensvärden  

 

 Fonden har följande index som referensvärde: 

    MSCI North America ex client defined securities index 

    Inget index har valts som referensvärde 
 

Fondbolagets kommentar: Fondens index är förenligt med de miljörelaterade och sociala egenskaper som 

fonden främjar. Indexet har uteslutit branscher som inte är i linje med en hållbar utveckling och bolag som 

kränker internationella normer. Fonden placerar direkt i aktier som ingår i indexet. Dock förväntas det uppstå 

skillnader i avkastningen mellan fonden och dess index, eftersom fonden även har särskilda hållbarhetsrela-

terade kriterier i sina placeringar. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med index och bo-

lag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår. Metod för beräkning av indexet finns tillgängligt på 

MSCI:s hemsida www.msci.com. 

 
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

Fondbolagets kommentar: Varje enskilt bolag som premieras i fonden bedöms och betygssätts utifrån 

vår hållbarhetsanalys. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 
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Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Nordamerika Exponering är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. 
Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. 
Ingen avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med 
index och bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår.   
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• Waste Management, Inc. är ett amerikanskt bolag som är verksamt inom återvinning och 
avfallshantering. Företagets nätverk omfattar bland annat cirka 150 återvinningsstationer, 300 
avfallsdeponeringsplatser och sex oberoende kraftproduktionsanläggningar. Bolaget erbjuder 
avfallstjänster till nästan 21 miljoner kunder i bostäder, industrier, kommunala och kommersiella miljöer. 
 

• Healthpeak Properties, Inc. är en fastighetsinvesteringsfond som investerar i fastigheter relaterade till 
hälsovårdsbranschen, inklusive seniorbostäder, life science och medicinska kontor. Fonden har andelar i 
cirka 600 fastigheter. 
 

• AmerisourceBergen Corp. tillhandahåller läkemedelsdistribution och rådgivning relaterad till medicinsk 
verksamhet och patienttjänster. De distribuerar också varumärkes- och generiska läkemedel, receptfria 
hälsovårdsprodukter och hemsjukvårdsartiklar och utrustning till vårdgivare i hela USA. 

 
Fonden har valt bort 
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Skandia Nordamerika Exponerings skräddarsydda index utesluter förutom fossila bolag även investeringar i 
vapen, tobak och cannabis samt bolag som kränker internationella normer. 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Nordamerika Exponering under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AES Corporation Fossila bränslen 
Algonquin Power & Utilities Corp. Fossila bränslen 
Alliant Energy Corp Fossila bränslen 
AltaGas Ltd. Fossila bränslen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
AMETEK, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Amphenol Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel 
Baker Hughes Company Class A Fossila bränslen 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel 
Brookfield Asset Management Inc. Class A Kontroversiella vapen 
Cabot Oil & Gas Corporation Fossila bränslen 
CAE Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Canadian Natural Resources Limited Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
CenterPoint Energy, Inc. Fossila bränslen 
Cheniere Energy, Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
CMS Energy Corporation Fossila bränslen 
Concho Resources Inc. Fossila bränslen 
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Consolidated Edison, Inc. Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Dominion Energy Inc Fossila bränslen 
DTE Energy Company Fossila bränslen 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eaton Corp. Plc Vapen och/eller krigsmateriel 
Edison International Fossila bränslen 
Emera Incorporated Fossila bränslen 
Enbridge Inc. Internationella normer 
Entergy Corporation Fossila bränslen 
EOG Resources, Inc. Fossila bränslen 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Exelon Corporation Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
FirstEnergy Corp. Fossila bränslen 
FLIR Systems, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Fortis Inc. Fossila bränslen 
Franco-Nevada Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer  
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Halliburton Company Fossila bränslen 
HEICO Corporation Vapen och/eller krigsmateriel 
HEICO Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel 
Hess Corporation Fossila bränslen 
HollyFrontier Corporation Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Howmet Aerospace Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
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Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
Inter Pipeline Ltd. Fossila bränslen 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Keyera Corp. Fossila bränslen 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
L3Harris Technologies Inc Vapen och/eller krigsmateriel 
Leidos Holdings, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
LyondellBasell Industries NV Fossila bränslen 
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
NextEra Energy, Inc. Fossila bränslen 
NiSource Inc Fossila bränslen 
Northland Power Inc. Fossila bränslen 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
NRG Energy, Inc. Fossila bränslen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
Occidental Petroleum Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
ONEOK, Inc. Fossila bränslen 
Pembina Pipeline Corporation Fossila bränslen 
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
Pinnacle West Capital Corporation Fossila bränslen 
Pioneer Natural Resources Company Fossila bränslen 
PPL Corporation Fossila bränslen 
Public Service Enterprise Group Inc Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Schlumberger NV Fossila bränslen 
Sempra Energy Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
TC Energy Corporation Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
TransDigm Group Incorporated Vapen och/eller krigsmateriel 
UGI Corporation Fossila bränslen 
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
WEC Energy Group Inc Fossila bränslen 
Wells Fargo & Company Internationella normer 
Williams Companies, Inc. Fossila bränslen 
Vistra Corp. Fossila bränslen 
Xcel Energy Inc. Fossila bränslen 

 
Inga överträdelser mot Skandias exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat  
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Nordamerika Exponering för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 47 bolag, för Skandia Nordamerika Exponerings räkning, 
i syfte att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
Accenture Plc reaktiv 
Albemarle Corporation reaktiv  
Alphabet Inc.  reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
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Amazon.com, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Apple Inc. tematisk, bolagsstämma 
Archer-Daniels-Midland Company reaktiv 
Autoliv Inc  tematisk 
Berkshire Hathaway Inc.  tematisk 
Blackstone Group Inc.  reaktiv 
Bunge Limited reaktiv, tematisk 
Capital One Financial Corporation reaktiv  
Caterpillar Inc. tematisk 
Chipotle Mexican Grill, Inc. tematisk 
Cloudflare Inc. tematisk  
COCA-COLA COMPANY tematisk 
Colgate-Palmolive Company tematisk 
Conagra Brands, Inc. tematisk 
Costco Wholesale Corporation tematisk 
Crown Holdings, Inc. tematisk  
Cummins Inc. tematisk 
DELTA AIR LINES, INC. tematisk 
Dow, Inc. tematisk 
Empir Group AB  tematisk 
Facebook, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Ford Motor Company tematisk 
General Electric Company tematisk 
General Mills, Inc. tematisk 
General Motors Company tematisk 
Hershey Company tematisk 
International Paper Company tematisk 
Kraft Heinz Company tematisk 
Kroger Co. tematisk 
Loblaw Companies Limited tematisk 
Lundin Mining Corporation tematisk 
Martin Marietta Materials, Inc. tematisk 
McDonald's Corporation tematisk 
Mondelez International, Inc. tematisk 
PepsiCo, Inc. tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
QUALCOMM Incorporated reaktiv  
Restaurant Brands International Inc tematisk 
Trane Technologies PLC tematisk 
Uber Technologies, Inc. reaktiv  
Walmart Inc. tematisk 
WEYERHAEUSER COMPANY tematisk 
XPO Logistics, Inc. reaktiv  
Yum! Brands, Inc. tematisk 

 

Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• McDonald’s (miljö) Bolaget har flera hållbarhetsutmaningar och möjligheter i sina leverantörsled samt 
inom ramen för sin egen verksamhet och val av hållbara produktutbud. Bolaget har stor global exponering 
både för inköp och försäljning vilket gör att det finns många komplexa hållbarhetsutmaningar som bolaget 
behöver adressera, speciellt inom bolagets val av djurproduktionsleverantörer och värdekedjans 
klimatpåverkan.  
 
Skandia har i ett investerarsammarbete uppmuntrat bolaget att ytterligare stärka sitt hållbarhetsarbete 
genom att tydligare kartlägga sin klimatpåverkan och implementera åtgärdsplaner för att minska sina 
utsläpp i linje med Parisavtalets ambition om max 1,5 graders uppvärmning. 
 

• Uber Technologies, Inc. (socialt) Bolaget har hållbarhetsutmaningar kopplat till säkerhet för kunderna 
samt till arbetsvillkor och klassificering för förarna. Detta har påtalats både i USA och i Storbritannien och 
har delvis varit föremål för olika rättsprocesser. 
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Detta är något som även investerare har påtalat och Skandia har genom en av sina samarbetspartners 
även adresserat vikten av att bolaget hanterar hållbarhetsrisker på ett adekvat sätt, öka transparensen i 
sin rapportering, samt att arbeta med en tydlig och adekvat uppföljning för att säkra kundernas säkerhet 
när tjänsten används. 

 

• Apple Inc (bolagsstyrning) Likt tidigare år finns tydliga brister i ersättningssystemet, varför Skandia 

Fonder röstade mot bolagets ersättningsrapport på bolagsstämman. Hälften av tilldelningen i det 

långsiktiga incitamentsprogrammet tjänas in utan några prestationskrav och tröskelkraven för den 

prestationsbaserade delen är lågt ställda. Dessutom har de ledande befattningshavarna redan höga 

nivåer på övriga ersättningar. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
 
 

Skandia Norden - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i vapen, 

i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak eller alkohol. Främjandet av miljörelaterade eller sociala 

egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 
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Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 
 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Alkohol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar alkohol. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

116 
 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 
Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut i Skandia Nordens 
förvaltning, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 
Portföljförvaltaren är medveten om vilka hållbarhetsrisker och möjligheter en investering medför och beaktar 
detta. Ingen avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Norden har dedikerade hållbarhetsanalytiker som stöd i integreringsprocessen, där de påvisar 
potentiella hållbarhetsrisker och -möjligheter. De ger även bolagsspecifika rekommendationer vad gäller 
avyttring eller investering. I tillägg har förvaltaren i möten med bolag, tack vare sin styrka som ägare, inblick i 
bolagsstyrningsfrågor och även sociala frågor. Exempel på detta är kvalitén på bolagsledningar, 
datasäkerhet och integritet, hantering av försörjningskedjor, korruption samt tillgång till telekommunikation. 
Detta tas med som en naturlig del i överväganden av hållbarhetsrisker och -möjligheter i 
investeringsprocessen. 
 
Hållbarhetsinformation är inbyggt i förvaltarens portföljhanteringssystem. I och med detta har förvaltaren 
möjlighet att göra ytterligare djupgående analys av potentiella risker och möjligheter samt hitta den 
ekonomiska effekten av detta. Förvaltaren använder informationen till bolagsriskbedömningar, finansiella 
modeller och beslutsfattande inför en bolagsinvestering. Detta sker på två huvudsakliga sätt: Det ena är 
övervägandet om man ska investera i ett bolag eller inte. Det andra är vid portföljkonstruktionen, då 
hållbarhetsfaktorerna påverkar storleken på investeringen.  
 
Exempel på genomförda överväganden kopplade till positiva urval under 2021 är; 
 

• Essity AB är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. De har ett starkt affärsdrivet hållbarhetsarbete 
med  fokus på att minska produkternas fotavtryck och bidra till en förbättrad hygien/hälsa. Arbetar för att 
minska CO2-avtrycket för produkterna. Mål för CO2, vatten, avfall och fiberinköp. Adresserar sina 
viktigaste miljö- och resursfrågor med ambitiösa och relevanta mål. 

 

• Ørsted A/S är marknadsledare inom förnybar energi. Affärsidén bygger på ett grönt ledarskap, vilket 
både omfattar erbjudandet (på väg mot 100% förnybar energi), samt hur verksamheten bedrivs. Specifika 
program finns för inköp av certifierad biomassa, biodiversitiet och resurseffektivitet. Bolaget addresserar 
aktivt de miljömässiga utmaningar som finns i omställningen till förnybart.  

 

• DSV Panalpina A/S är ett logistik- och transportföretag som arbetar medvetet och strategiskt för att 
minska sin egen och sina kunders och underleverantörers negativa miljöpåverkan, både övergripande 
och i pilotformat.  
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Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Norden under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
Arcus ASA Alkoholproduktion 
Carlsberg A/S  Alkoholproduktion 
Kitron ASA Vapen och/eller krigsmateriel 
Kongsberg Gruppen Asa Vapen och/eller krigsmateriel 
Prevas  Vapen och/eller krigsmateriel 
Royal Unibrew A/S Alkoholproduktion 
SAAB Vapen och/eller krigsmateriel 
Swedish Match Tobaksproduktion 

 
Inga överträdelser mot Skandia Nordens exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat  
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Norden för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 18 bolag, för Skandia Nordens räkning, i syfte att 
påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
A.P. Moller - Maersk A/S  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Cellink AB  tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Lagercrantz Group AB  tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nokia Oyj tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Salmar ASA tematisk 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
UPM-Kymmene Oyj proaktiv 

 

Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Salmar ASA (miljö) Salmar ASA har i liket med många andra laxodlingsföretag flera 
hållbarhetsutmaningar, både kopplat till verksamheten men även till ingredienserna i det foder som 
används i odlingsprocessen. Inte sällan används soja odlad i Brasilien som en del av fodret och det finns 
flera större miljö och klimatutmaningar kopplat till sojaodlingen i Brasilien.  
 
Skandia har i ett investerarsammarbete uppmuntrat bolaget att hantera sina utmaningar genom att se 
över hur bolaget kan anpassa produktionen för att minska den negativa klimatpåverkan bland annat 
genom att se över alternativa ingredienser i fiskfodret. Bolaget har även uppmuntrats att öka 
transparensen samt att bättre kartlägga hur klimatanpassningen och klimatomställningen kan hanteras. 
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Bolaget har under 2021 valt att arbeta fram tydliga och vetenskapligt bekräftade mål som är i linje med 
Parisavtalets ambition om max 1,5 graders uppvärmning. Dialogen fortsätter under 2022. 

 

• UPM-Kymmene Oyj (socialt) Inom skogsindustrin, likt många andra industrier med tyngre manuella och 
säsongsbaserade arbetsmoment så är det vanligt förekommande att entreprenörer anlitas och ofta är det 
migrerande arbetskraft som anlitas. Det har under de senaste åren rapporteras om återkommande brister 
i arbetsvillkor och regelefterlevnad i varierande grad.  
 
Skandia har under året kontaktat flera bolag inom skogsindustrin, däribland UPM-Kymmene Oyj, för att 
adressera dessa utmaningar och har understrukit vikten av transparens och kontinuerlig uppföljning för 
att säkerställa regelefterlevnad. Dialogerna fortsätter under 2022. 

 

• EQT (bolagsstyrning) På EQT:s bolagsstämma röstade Skandia Fonder för arvoden till styrelsen. 
Samtliga arvodesnivåer är oförändrade jämfört med förra året. Arvodena bedöms som höga, men inte 
uppenbart oskäliga givet bolagets storlek och i relation till andra investmentbolag. Arvodet till ordinarie 
ledamot är dock högre än i många andra jämförbara bolag, men avvikelsen bedöms inte som uppenbart 
excessiv eller oskälig. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
 
 

Skandia Realräntefond - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

    Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

 Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internat-

ionella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer.  

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak.  

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 
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Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter 

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Denna fonds underliggande investeringar beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska 

verksamheter. 

 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 
     Fonden väljer in 

 

  Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

     Fondbolaget påverkar 

 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 

Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Realräntefond under 2021: 
 
Bolag Orsak 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
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Skandia Realräntefond investerar i realränteobligationer i svenska kronor. På denna marknad har 
ovanstående bolag identifierats att strida mot Skandia Fonders policy om ansvarsfulla investeringar och har 
därmed valts bort ur fonden. 
 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
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Skandia Småbolag Sverige - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 
 

 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  
 Röstar på bolagsstämmor 

 Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 
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Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut i Skandia Småbolag 
Sveriges förvaltning, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 
Portföljförvaltaren är medveten om vilka hållbarhetsrisker och möjligheter en investering medför och beaktar 
detta. Ingen avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
I Skandia Småbolag Sveriges förvaltning införlivas hållbarhetsanalysen med övrig bolagsanalys genom att 
identifiera potentiella hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter baserat på sektor, ägarstruktur eller 
specifika verksamheter inom bolaget. När förvaltarna analyserar investeringsinformation är potentiella 
hållbarhetsrisker och -möjligheter normalt identifierade på samma sätt som andra finansiella risker och 
möjligheter. Exempelvis kan förvaltaren identifiera en hållbarhetsmöjlighet som en del av den finansiella 
potentialen. Vid behov tar förvaltaren hjälp av Skandias hållbarhetsanalytiker för en utökad analys.  
 
Efter ett investeringsbeslut följs utvecklingen i bolaget löpande. Exempelvis så följs finansiell, bolagsspecifik, 
marknadsmässig och regulatorisk utveckling. Här ingår även hållbarhetsrelaterade risker, möjligheter, 
förändringar och incidenter. Dessa kan finnas både på bolagsnivå, men även för en hel bransch. 
Investeringarnas vikt i fonden avgörs utifrån bland annat övertygelse, storlek på bolaget och likviditet. 
 
Exempel på överväganden kopplade till positiva urval under 2021 är; 
 

• Trelleborg lanserar nytt klimatmål, ”50 by 25”, som innebär att koncernen ska reducera sina CO2-utsläpp 
med 50 procent relaterat till försäljningen 2025. Samtidigt har de visionen att nå en helt klimatneutral 
egen verksamhet, det vill säga nettonollutsläpp, vid utgången av 2035. Aktien finns i fonden.  

 

• JM har ett helhetstänk på miljö, vatten, energi, byggmaterial och avfall. All projektutveckling av bostäder 
som JM initierat i Sverige sedan 2008 har skett utifrån JMs koncept för lågenergihus. JMs lågenergihus 
har exempelvis extra välisolerade väggar, energieffektiva fönster, energisnåla vitvaror, 
lågenergibelysning, återvinning av värmen i frånluften och individuell mätning av varmvatten. Bolaget har 
även ambition att vara ledande på att bygga lågenergihus i alla projekt. Aktien finns i fonden.  

 

• Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern med verksamhet inom kyla, luftkonditionering och 
värmepumpar, som arbetar aktivt med att byta ut miljöfarliga köldmedier mot miljövänliga alternativ. 
Organisationen är decentraliserad och har central hållbarhetskompetens för att stödja dotterbolagen som 
vart och ett har en hållbarhetsansvarig. Aktien finns i fonden. 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag var uteslutna från investering i Skandia Småbolag Sverige under 2021: 
 
Bolag Orsak 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 

 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 

Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Småbolag Sverige för att påverka dem i en mer hållbar riktning. 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. Ett påverkansarbete kan även ske genom att fonden 
representeras i ett bolags valberedning. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 51 bolag, för Skandia Småbolag Sveriges räkning, i syfte 
att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
AAK AB tematisk, bolagsstämma 
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Actic Group AB tematisk, bolagsstämma 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Ambea AB tematisk, bolagsstämma 
Beijer Alma AB  tematisk 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Boliden AB tematisk 
Concentric AB tematisk, bolagsstämma 
Corem Property Group AB  tematisk, bolagsstämma 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Enad Global 7 AB proaktiv 
Evolution Gaming Group AB tematisk 
Fabege AB tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Granges AB tematisk, bolagsstämma 
HEXPOL AB  tematisk, bolagsstämma 
Hufvudstaden AB  tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
JM AB tematisk 
Kindred Group plc  tematisk, bolagsstämma 
Klovern AB  tematisk 
Kungsleden AB tematisk, bolagsstämma 
Latour AB Investment  tematisk 
Lundin Energy AB tematisk, bolagsstämma 
Media & Games Invest SE proaktiv 
Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
Millicom International Cellular SA  tematisk 
Modern Times Group MTG AB  tematisk, bolagsstämma 
Mycronic AB tematisk, bolagsstämma 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Q-Linea AB tematisk, bolagsstämma 
Readly International AB proaktiv, bolagsstämma 
Resurs Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Saab AB tematisk, bolagsstämma 
Sectra AB  tematisk, bolagsstämma 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Storytel ab proaktiv, bolagsstämma 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
TF Bank AB tematisk, bolagsstämma 
Trelleborg AB  tematisk, bolagsstämma 
Wihlborgs Fastigheter AB tematisk, bolagsstämma 
VNV Global AB tematisk 

 

Här följer fem exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Genova Property Group AB (miljö) Genova Property Group AB har flera hållbarhetsutmaningar och 
möjligheter generellt kopplat till fastighetsförvaltning och utveckling av fastigheter. Bolaget har en 
möjlighet att bidra till att främja mer klimatpositiva lösningar och minska användningen av energi och 
uppvärmning.  
 
Skandia har under året fört en dialog med bolaget kring dessa frågor och har påtalat vikten av 
transparens i bolagets rapportering kring både klimatrisker och klimatfrämjande aktiviteter.   
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• Indutrade AB (socialt) Bolaget har flera hållbarhetsutmaningar kopplat till bland annat hur bolaget styr 
sina dotterbolag inklusive bolagens värdekedjor och hur dessa hanterar hållbarhetsrisker. Skandia har 
under året i ett samarbete med 16 andra svenska investerare adresserat vikten av att nordiska noterade 
bolag, däribland Indutrade, ökar förståelsen för framförallt människorättsrisker i sina värdekedjor samt 
förstår vikten av att öka transparensen i sin rapportering kring dessa risker och eventuella avvikelser som 
upptäckts och hur dessa åtgärdats.  
 
Skandia har i direkt dialog och genom samarbetet med andra svenska investerare adresserat detta till 
Indutrade och bjöd även in bolaget till ett lärande seminarium för att öka bolagets förståelse kring vilka 
förväntningar som finns på att öka transparensen och uppföljningen av dessa risker.    

 

• Hexpol (bolagsstyrning) Skandia Fonder röstade mot bolagets ersättningsrapport, eftersom den frångått 
riktlinjer ifråga om avgångsvederlag till tidigare VD. Ersättningsriktlinjer gör gällande att maximalt 
avgångsvederlag ska motsvara 24 månaders fast kontantlönsersättning. Dock fick tidigare VD erhålla 
extraordinär ersättning om cirka 25 miljoner kronor, motsvarande ca 35 månadslöner. Det framgår inte 
heller vad denna extraordinära ersättning innefattar. Därtill frångicks riktlinjerna gällande 
pensionsavsättningar till nuvarande VD om 45 procent av rörlig kontantlön. Det kan dock ses som en 
mindre avvikelse. 
 

Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att 
analysera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning 
och vägledande principer vid sin rådgivning. 
 
 

Skandia Sverige Exponering - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 
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hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

 Fonden har följande index som referensvärde: 

    SIX PRX ex Skandias exkluderingar 

    Inget index har valts som referensvärde 
 

Fondbolagets kommentar: Fondens index är förenligt med de miljörelaterade och sociala egenskaper som 

fonden främjar. Indexet har uteslutit branscher som inte är i linje med en hållbar utveckling och bolag som 

kränker internationella normer. Fonden placerar direkt i aktier som ingår i indexet. Dock förväntas det uppstå 

skillnader i avkastningen mellan fonden och dess index, eftersom fonden även har särskilda hållbarhetsrela-

terade kriterier i sina placeringar. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med index och bo-

lag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår. Metod för beräkning av indexet finns tillgängligt på 

MSCI:s hemsida www.msci.com. 

 
Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 
 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

Fondbolagets kommentar: Varje enskilt bolag som premieras i fonden bedöms och betygssätts utifrån 

vår hållbarhetsanalys.  

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

http://www.msci.com/
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Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  
 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Sverige Exponering är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Bolag med starkare hållbarhetsprofil viktas upp jämfört med 
index och bolag med svagare hållbarhetsprofil viktas ner eller utgår.   
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• ABB Ltd. är ett teknikföretag som ägnar sig åt utveckling och tillhandahållande av elektrifierings-, rörelse- 
och automationslösningar. Det verkar främst inom robotik, kraft, tung elektrisk utrustning och 
automationsteknik. 
 

• NIBE Industrier AB utvecklar, tillverkar och säljer energilösningar för kyl- och värmesystem för fastighet, 
industri och infrastruktur. Bolaget erbjuder produkter för inomhusklimat inklusive värme, luftkonditionering, 
värmeåtervinning och varmvatten för bostäder, flerfamiljshus och andra stora fastigheter. 
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• Alfa Laval AB är global leverantör av produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. 
Bolaget levererar hållbara produkter och lösningar när det gäller energioptimering, miljöskydd och 
livsmedelsproduktion inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin. 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Sverige Exponering under 2021: 
 

Bolag Orsak 
AAK AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Africa Oil Corp. Fossila bränslen  
Betsson AB  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Better Collective A/S Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Catena Media plc Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Concordia Maritime AB  Fossila bränslen  
EnQuest PLC Fossila bränslen  
Evolution Gaming Group AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Gaming Innovation Group, Inc. Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
International Petroleum Corp Fossila bränslen  
Invisio AB Vapen och/eller krigsmateriel  
LeoVegas AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Lundin Energy AB Fossila bränslen  
Maha Energy AB Fossila bränslen  
MilDef Group AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Saab AB Class B Vapen och/eller krigsmateriel  
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
Tethys Oil AB Fossila bränslen  
Viking Supply Ships AB  Fossila bränslen  

 
Inga överträdelser mot Skandias exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat  
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Sverige Exponering för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 196 bolag, för Skandia Sverige Exponerings räkning, i 
syfte att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 

Bolag Typ av påverkan 
Abliva AB tematisk 
AcadeMedia AB tematisk 
Active Biotech AB tematisk 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Ambea AB tematisk, bolagsstämma 
Anoto Group AB tematisk 
Arion Banki hf  tematisk 
Arise AB tematisk, bolagsstämma 
Arjo AB  tematisk 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Attendo AB tematisk 
Autoliv Inc  tematisk 
Avanza Bank Holding AB tematisk 



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

129 
 

Axfood AB tematisk 
Bactiguard Holding AB tematisk 
BE Group AB tematisk 
Beijer Electronics Group AB tematisk 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Bergs Timber AB  proaktiv, tematisk 
Besqab AB tematisk 
Bilia AB  tematisk 
BillerudKorsnas AB proaktiv, tematisk 
BioGaia AB  tematisk 
BioInvent International AB tematisk 
Biotage AB tematisk 
Bjorn Borg AB tematisk 
Boliden AB tematisk 
Bonava AB  tematisk 
Bong AB tematisk 
Boozt AB tematisk 
Boule Diagnostics AB tematisk 
Bravida Holding AB tematisk 
BTS Group AB  tematisk 
Bulten AB tematisk 
Bure Equity AB tematisk 
Byggmax Group AB tematisk 
Camurus AB tematisk 
Castellum AB tematisk, bolagsstämma 
Catena AB tematisk 
Cellavision AB tematisk 
Christian Berner Tech Trade AB  tematisk 
Clas Ohlson AB  tematisk 
Coor Service Management Holding AB tematisk 
Corem Property Group AB  tematisk, bolagsstämma 
C-Rad AB  tematisk 
Dedicare AB tematisk 
Dios Fastigheter AB tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Doro AB tematisk 
Duni AB tematisk 
Dustin Group AB tematisk 
Eastnine AB  tematisk 
Elanders AB tematisk 
Electra Gruppen AB tematisk 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Elos Medtech AB  tematisk 
Eniro AB  tematisk 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
Episurf Medical AB  tematisk 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Etrion Corporation tematisk 
Fagerhult AB tematisk 
FastPartner AB tematisk 
Fenix Outdoor International AG tematisk 
Fingerprint Cards AB  tematisk 
FM Mattsson Mora Group AB  tematisk 
FormPipe Software AB tematisk 
G5 Entertainment AB tematisk 
GARO AB tematisk 
Getinge AB  tematisk 
GHP Specialty Care AB tematisk 
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Green Landscaping Group AB tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Hansa Biopharma AB tematisk 
Hanza Holding AB tematisk 
HEBA Fastighets AB  tematisk, bolagsstämma 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
HEXPOL AB  tematisk, bolagsstämma 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Holmen AB  proaktiv, tematisk 
Hufvudstaden AB  tematisk, bolagsstämma 
Humana AB tematisk 
Husqvarna AB tematisk 
IAR Systems Group AB  tematisk 
ICA Gruppen AB tematisk  
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Instalco AB tematisk, bolagsstämma 
Intrum AB tematisk 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Inwido AB tematisk 
ITAB Shop Concept AB  tematisk, bolagsstämma 
JM AB tematisk 
John Mattson Fastighetsforetagen AB tematisk 
Karo Pharma AB tematisk 
Karolinska Development AB  tematisk 
Kindred Group plc  tematisk, bolagsstämma 
Kinnevik AB proaktiv, tematisk 
Klovern AB  tematisk 
Knowit AB tematisk 
Kungsleden AB tematisk, bolagsstämma 
Lagercrantz Group AB  tematisk 
Lammhults Design Group AB  tematisk 
Latour AB Investment  tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Lime Technologies AB tematisk 
Lindab International AB tematisk, bolagsstämma 
Loomis AB tematisk 
Magnolia Bostad AB tematisk 
Medcap AB tematisk 
Medicover AB  tematisk 
Medivir AB  tematisk 
Mekonomen AB tematisk 
Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
Millicom International Cellular SA  tematisk 
MIPS AB tematisk, bolagsstämma 
Moberg Pharma AB tematisk 
Modern Times Group MTG AB  tematisk, bolagsstämma 
Moment Group AB tematisk 
Momentum Group AB  tematisk 
Munters Group AB tematisk 
Mycronic AB tematisk, bolagsstämma 
NCAB Group AB tematisk 
Nederman Holding AB tematisk, bolagsstämma 
NGS Group AB tematisk 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nilorngruppen AB  tematisk 
Nobia AB tematisk 
Nobina AB tematisk 
Nolato AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
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Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nordic Waterproofing Holding AS tematisk 
Note AB tematisk 
NP3 Fastigheter AB tematisk 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Oasmia Pharmaceutical AB tematisk 
Odd Molly International AB tematisk 
Orexo AB tematisk 
Pandox AB  tematisk 
Peab AB  tematisk 
Platzer Fastigheter Holding AB  tematisk 
Poolia AB  tematisk 
Precise Biometrics AB tematisk 
Prevas AB  tematisk 
Pricer AB tematisk 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Probi AB tematisk 
Q-Linea AB tematisk, bolagsstämma 
Railcare Group AB tematisk 
RaySearch Laboratories AB tematisk 
Rejlers AB  tematisk 
Resurs Holding AB tematisk, bolagsstämma 
Rnb Retail and Brands AB tematisk 
Rottneros AB proaktiv, tematisk 
Sandvik AB tematisk 
Scandic Hotels Group AB tematisk 
Sectra AB  tematisk, bolagsstämma 
Securitas AB  tematisk, bolagsstämma 
Semcon AB tematisk 
Sensys Gatso Group AB tematisk 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Softronic AB  tematisk 
SSAB AB tematisk, bolagsstämma 
Stockwik Forvaltning AB tematisk 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedbank AB  tematisk, bolagsstämma 
Svedbergs i Dalstorp AB  tematisk 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget  proaktiv, tematisk 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Telia Company AB tematisk 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
TietoEVRY Oyj tematisk 
Tobii AB tematisk 
Trelleborg AB  tematisk, bolagsstämma 
Wallenstam AB  tematisk 
Veoneer, Inc. tematisk 
Wihlborgs Fastigheter AB tematisk, bolagsstämma 
Wise Group AB tematisk 
Vitec Software Group AB  tematisk 
Vitrolife AB tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 

 



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

132 
 

Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Axfood AB (miljö) Bolaget har hållbarhetsutmaningar kopplat till sina värdekedjor och leverantörskedjor, 
inom klimat, mänskliga rättigheter och goda arbetsvillkor. Bolaget har många globala värdekedjor varav 
flera har sin koppling till illegal skövling av Amazonas och förföljelse av miljöaktivister i bland annat 
Brasilien.  
 
Skandia har under året fört enskild dialog med Axfood om dessa utmaningar och det är tydligt att Axfood 
arbetar aktivt och samarbetar med många andra aktörer för att hantera dessa utmaningar på ett adekvat 
sätt men det är stora utmaning med många inblandade aktörer vilket gör utmaningarna extra krävande. 

 

• BillerudKorsnas AB (socialt) Inom skogsindustrin, likt många andra industrier med tyngre manuella och 
säsongsbaserade arbetsmoment så är det vanligt förekommande att entreprenörer anlitas och ofta är det 
migrerande arbetskraft som anlitas. Det har under de senaste åren rapporteras om återkommande brister 
i arbetsvillkor och regelefterlevnad i varierande grad.  
 
Skandia har under året kontaktat flera bolag inom skogsindustrin, däribland BillerudKorsnas AB, för att 
adressera dessa utmaningar och har understrukit vikten av transparens och kontinuerlig uppföljning för 
att säkerställa regelefterlevnad. Dialogerna fortsätter under 2022. 

 

• Kindred Group plc (bolagsstyrning) Efter att förra årets ersättningsrapport mer liknat brittisk standard 
bedöms årets rapport mer dra åt det svenska hållet, vilket kan förklaras av att ersättningsrapporter ej 
förekommit på den svenska marknaden förrän nu. Till följd av detta minskar informationsgraden något. 
Förra året redovisades exempelvis konkreta målnivåer för parametrarna inom långsiktiga 
incitamentsprogram, vilket saknas nu. Istället redovisas endast ett procentuellt utfall i förhållande till en ej 
redovisad målnivå. Denna grad av redovisning är dock i linje med svensk praxis, varför Skandia Fonder 
röstade för ersättningsrapporten på Kindred Groups årsstämma. 
 

Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 

 
 

Skandia Sverige Hållbar - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  
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 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas) och även uran. Fonden väljer 

bort bolag som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global 

Compact), är involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak, genmodifierade organ-

ismer eller har bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller soci-

ala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 
Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 
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Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen.  
 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. Undantag är möjligt om bolag involverat i kraftgenerering bidrar till omställning från 

fossil till förnybar energi, i enlighet med Svanens kriterier. 

 Uran 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur uran. 

 Genetiskt modifierade organismer (GMO) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar GMO-grödor. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Fon-

den iakttar stor försiktighet vid investering i gruvor. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  
 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 
 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Sverige Hållbar är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Fonden söker löpande efter attraktiva investeringsmöjligheter i bolag med en affärsidé som knyter an till 
hållbar utveckling. Särskilt fokus läggs på miljö och hälsa, vilket knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål nr 
7 Hållbar energi för alla, mål 13 Bekämpa klimatförändringen, samt mål 3 Hälsa och välbefinnande. Bolag 
som väljs in i fonden förväntas kunna uppvisa ett trovärdigt och relevant hållbarhetsarbete, inklusive 
policyers, strategier och relevant rapportering. Bolag vars verksamhet tydligt bidrar till en hållbar utveckling 
premieras.  
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

135 
 

• Volvo Car har tagit klimatomställningen på allvar och satt upp aggressiva mål om 100% hybrid/el 2030. 
Bolaget har dessutom sedan länge arbetat med relevanta hållbarhetsfrågor. Aktien finns i fonden.  
 

• AstraZenecas produkter behandlar folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, samt 
cancer och autoimmuna sjukdomar. Bolaget har även ett starkt hållbarhetsarbete, inte minst på 
miljöområdet. Dessutom har AstraZeneca tydliga krav på sina underleverantörer och partners. Aktien 
finns i fonden.  

 

• Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern med verksamhet inom kyla, luftkonditionering och 
värmepumpar, som arbetar aktivt med att byta ut miljöfarliga köldmedier mot miljövänliga alternativ. 
Organisationen är decentraliserad och har central hållbarhetskompetens för att stödja dotterbolagen som 
vart och ett har en hållbarhetsansvarig. Aktien finns i fonden. 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Sverige Hållbar under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AAK AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Africa Oil Corp. Fossila bränslen  
Aker BP ASA  Fossila bränslen  
Aker Solutions  Fossila bränslen  
Betsson AB  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Better Collective A/S  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Boliden AB Gruvnäring 
Catena Media plc Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Concordia Maritime AB  Fossila bränslen  
DNO ASA  Fossila bränslen  
Endomines AB Gruvnäring 
EnQuest PLC Fossila bränslen  
Equinor ASA (f.d. Statoil)  Fossila bränslen  
Evolution Gaming Group AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Filo Mining Corp Gruvnäring 
Fortum  Fossila bränslen  
Gaming Innovation Group, Inc. Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
International Petroleum Corp. (British Columbia) Fossila bränslen  
INVISIO AB Vapen och/eller krigsmateriel  
Josemaria Resources  Gruvnäring 
Kitron ASA  Vapen 
Kongsberg Gruppen ASA  Vapen 
LeoVegas AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Lucara Diamond Corp. Gruvnäring 
Lundin Energy AB Fossila bränslen  
Lundin Gold Inc. Gruvnäring 
Lundin Mining Corporation  Gruvnäring 
Maha Energy AB Fossila bränslen  
MilDef Group AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Neste Oyj  Fossila bränslen  
NGEx Minerals Ltd Gruvnäring 
Nordic Mines AB Gruvnäring 
Norsk Hydro ASA  Gruvnäring 
PGS ASA  Fossila bränslen  
Ratos AB  Fossila bränslen  
Saab AB Vapen och/eller krigsmateriel  
Seadrill Ltd  Fossila bränslen  
Semafo Gruvnäring 
ShaMaran  Fossila bränslen  
Subsea 7 S.A.  Fossila bränslen  
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
Tethys Oil AB Fossila bränslen  
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TGS-NOPEC Geophysical Company ASA  Fossila bränslen  
UPM-Kymmene Oyj  Fossila bränslen  
Viking Supply Ships AB  Fossila bränslen  

 
Inga överträdelser mot Skandia Sverige Hållbars exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Sverige Hållbar för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. Ett påverkansarbete kan även ske genom att fonden 
representeras i ett bolags valberedning. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 47 bolag, för Skandia Sverige Hållbars räkning, i syfte att 
påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Arise AB tematisk, bolagsstämma 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Bufab AB tematisk, bolagsstämma 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Electrolux Professional AB  tematisk 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Getinge AB  tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Latour AB Investment  tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Stillfront AB bolagsstämma 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Storytel ab proaktiv, bolagsstämma 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
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Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
Troax Group AB  tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 

 
Här följer exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• H&M (miljö) Bolaget har många hållbarhetsutmaningar kopplat till både arbetsvillkoren i bolaget och i 
leverantörsleden samt bolagets klimatpåverkan i sin värdekedja.  
 
Skandia har under året haft en löpande dialog med bolaget kring dess strategier för att minska sin 
klimatpåverkan genom både klimatomställning och innovation. H&M arbetar med att sätta mer ambitiösa 
klimatmål i närtid för att accelerera omställningen och för att effektivisera och energioptimera 
tillverkningsprocesserna. Bolaget arbetar även genom flera initiativ med att influera kunderna till en mer 
hållbar och medveten konsumtion. Dialogen fortsätter under 2022.        

   

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (socialt) Bolaget har hållbarhetsutmaningar, men även möjligheter 
genom sin verksamhet. På senare tid har bolaget uppmärksammats på grund av bristande 
regelefterlevnad och mutor. Något som delvis är en industririsk men även en specifik bolagskultursrisk. 
Bolaget fick i slutet av 2019 höga böter på grund av detta och har blivit ålagda av amerikanska 
myndigheter att skyndsamt stärka sina strukturer för regelefterlevnad och riskhantering. LM Ericsson har 
även människorättsutmaningar i flera av de marknader som bolaget är verksam i eftersom det kan vara i 
politiskt instabila länder eller i konfliktområden. 
 
Skandia har under året haft en löpande dialog med LM Ericsson kring både regelefterlevnadsriskerna och 
arbetet med att stärka dessa processer och rapporteringen samt en dialog kring människorättsriskerna i 
högriskmarknader. Bolaget har under året vidtagit ytterligare åtgärder och har stärkt transparensen i sin 
rapportering. Dialogen fortsätter under 2022. 
 

• Stillfront AB (bolagsstyrning) Inför Stillfronts årsstämma lade bolagets styrelse fram ett förslag om 
personaloptionsprogram. Ingen egen investering krävdes för programdeltagarna och dessutom leder det 
till för hög utspädning av aktiekapitalet. En kombination av dessa faktorer avgjorde att Skandia Fonder 
röstade mot förslaget i likhet med tidigare år.  

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 

 

 
Skandia Tillväxtmarknadsfond - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat 
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miljörelaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och 

dess jämförelseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 
 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 
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Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 
 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut i Skandia 
Tillväxtmarknadsfonds förvaltning, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs 
in i fonden. Ingen avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Tillväxtmarknadsfonds förvaltning inkluderar miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer systematiskt 
och explicit i traditionell finansiell analys. Portföljförvaltaren är väl medveten om vilka hållbarhetsrisker och 
möjligheter en investering medför och beaktar detta.  
 
Förvaltaren inser att hållbarhetsaspekter, bra eller dåliga, kan påverka ett bolags värdering och finansiella 
resultat. Hållbarhetsanalys är därför en integrerad del av investeringsprocessen. 
 
Vid analys av ett bolag sätts ett hållbarhetsbetyg för bolaget. Ju högre hållbarhetsbetyg desto lägre 
värderingsavdrag.  
 
Om bolaget får ett bra hållbarhetsbetyg blir bolagets finansiella värdering inte lägre och är fortsatt attraktivt 
att investera i. Om hållbarhetsbetyget är lägre blir den finansiella värderingen sämre.  
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Värderingsavdraget är med andra ord en premie för hållbarhetsrisken fonden tar vid en investering.  
 
Fonden investerar inte i bolag med hållbarhetsbetyg 6 eller sämre. 
 
Exempel på bolag som fallit bra ut i modellen under 2021 är; 
  

• Realtek Semiconductor Corp är ett stort halvledarföretag som tillverkar styrkretsar för 
kommunikationsnätverk, kringutrustning och multimedia. Bolaget har fokus på hållbarhet i 
produktutveckling och tillverkning. Realtek följer strikta polycier för att säkerställa att dess leverantörers 
material är etiskt framställt och deras uppförandekod för leverantörer är i linje med Responsible Business 
Alliance. Dessutom implementerar företaget vattenbesparingspolicyer fokuserade på vattenåtervinning i 
sina anläggningar. Solpaneler installeras för närvarande i bolagets byggnader för att gå mot mer förnybar 
energi. 
 

• Feng Tay är en av de största skotillverkarna som är specialiserade på aktiv design och produktion. 
Företaget har arbetat med sin största kund Nike i decennier inom produktdesign, utveckling av 
återvinningsbara material och tekniska innovationer. Feng Tays resurshantering och återvinningsbara 
materialanvändning är avgörande för hållbar utveckling. Företaget har i allt större utsträckning använt 
biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara material och har försökt använda alternativa vatten- och 
förnybara kraftgenereringssystem i sina fabriker. Dess fabriker i Vietnam har börjat ersätta elektriska 
värmesystem med solvärmesystem för att leverera varmvatten till produktionen. Nästan 90 % av 
företagets avfall går till återvinning och har som mål att skicka noll avfall till förbränningsanläggningar.  

 

• Itau är den största bank på privatsidan i Brasilien. Banken har mycket tydliga och koncisa mål för att låna 
ut till branscher som har positiv påverkan, såsom hälsa, förnybara energikällor och kvinnligt 
entreprenörskap. Banken hjälper även bolag att rikta in sig på  finansiering som gröna obligationer och vi 
uppmuntrar Itaus engagemang för hållbar utlåning och dess arbete för mångfald. 
 

Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Tillväxtmarknadsfond under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
China Shenhua Energy Co. Ltd.  Fossila bränslen 
China Shipbuilding Industry Company Limited Kontroversiella vapen 
Coal India Ltd. Fossila bränslen 
Eastern Company Tobaksproduktion 
Exxaro Resources Limited Fossila bränslen 
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Tobaksproduktion 
Hanwha Corp Kontroversiella vapen 
IJM Corp. Bhd. Internationella normer 
Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited  Fossila bränslen 
ITC Limited Tobaksproduktion 
KT & G Corporation Tobaksproduktion 
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Larsen & Toubro Ltd. Kontroversiella vapen 
MMC Norilsk Nickel PJSC Internationella normer 
POSCO Internationella normer 
POSCO INTERNATIONAL Corporation Internationella normer 
PT Adaro Energy Tbk Fossila bränslen 
PT Gudang Garam Tbk Tobaksproduktion 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tobaksproduktion 
PT United Tractors Tbk Fossila bränslen 
Reinet Investments S.C.A. Tobaksproduktion 
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd.  Fossila bränslen 
Shanghai Industrial Holdings Limited Tobaksproduktion 
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Fossila bränslen 
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Fossila bränslen 
Vale S.A. Internationella normer 
Yanzhou Coal Mining  Fossila bränslen 
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H Internationella normer 

 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat  
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Tillväxtmarknadsfond för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med sex bolag, för Skandia Tillväxtmarknadsfonds räkning, i 
syfte att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
Alibaba Group Holding Ltd.  reaktiv  
Anglo American plc tematisk 
Cemex SAB de CV Cert Part  tematisk 
Oil company LUKOIL PJSC tematisk 
Reliance Industries Limited tematisk 
Tencent Holdings tematisk 

 

Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Cemex SAB de CV (miljö) Cemex har många hållbarhetsutmaningar kopplat till både 
klimatomställningen, tillverkningsprocesserna och slutprodukterna. Specifikt är utmaningen att minska 
klimatutsläppen i hela värdekedjan inklusive scope 3 samt att öka transparensen i rapporteringen.  
 
Genom Climate Action 100+, ett internationellt investerarsamarbete som Skandia är aktiva inom, har 
dessa frågor adresserats, liksom vikten av att sätta tydliga och transparenta klimatmål för att säkerställa 
att omställningen sker i linje med Parisavtalets ambition om max 1,5 graders uppvärmning. Samarbetet 
har även uppmuntrat till att bolaget tillämpar TCFD:s rapporteringsramverk vilket Cemex hörsammat. 
Dialogen fortsätter under 2022. 
 

• Alibaba Group (socialt) - Alibaba har flera hållbarhetsutmaningar generellt och specifikt kopplat till god 
och rättvis konkurrens för de handlare som använder bolagets försäljningsplattformar. Det har 
framkommit att bolaget har missgynnat vissa av försäljarna som samtidigt funnits på konkurrerande 
försäljningsplattformar. Detta stör en fri och rättvis konkurrens, vilket ska gynna konsumenterna.  
 
Under 2021 fick bolaget böter för att det i praktiken tvingat handlare att enbart finnas på Alibabas 
försäljningsplattfrom vilket inte anses vara god affärsetik. Bolaget har fått böter och har meddelat att man 
vidtagit åtgärder för att se över villkoren för bolagen som använder plattformen. Skandia har tillsammans 
med en av sina dialogpartners lyft dessa frågor med bolaget för att påtala vikten av att en rättvis 
konkurrens främjas i linje med god affärsetik. 



Skandia Fonder 
 
 

Hållbarhetsarbete 2021 
 

 

142 
 

 

• Tencent Holdings (bolagsstyrning) I slutet av augusti kom den kinesiska regeringen med en förordning 
som begränsar den tid som minderåriga kan spendera på videospel. Minderåriga ska bara få spela i en 
timme mellan 8-21 på fredagar, helger och helgdagar. Rykten om ytterligare regler kring vuxentid, 
intäktsgenerering och spelinnehåll spreds under september månad. 

 
Skandia Fonders förvaltare har haft en dialog med bolaget för att förstå omfattningen av den inverkan 
som nya spelregler kommer att ha på dess verksamhet. Vi uppmanade bolaget till att säkerställa att 
policyer och interna regelverk inom företaget följer de nya reglerna för sektorn som antagits av den 
kinesiska regeringen. Dialogen fortsätter under 2022. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
 

Skandia Time Global - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 
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 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut i Skandia Time Globals 
förvaltning, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. 
Portföljförvaltaren är medveten om vilka hållbarhetsrisker och möjligheter en investering medför och beaktar 
detta. Ingen avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Time Global har dedikerade hållbarhetsanalytiker som stöd i integreringsprocessen, där de påvisar 
potentiella hållbarhetsrisker och -möjligheter. De ger även bolagsspecifika rekommendationer vad gäller 
avyttring eller investering. I tillägg har förvaltaren i möten med bolag, tack vare sin styrka som ägare, inblick i 
bolagsstyrningsfrågor och även sociala frågor. Exempel på detta är kvalitén på bolagsledningar, 
datasäkerhet och integritet, hantering av försörjningskedjor, korruption samt tillgång till telekommunikation. 
Detta tas med som en naturlig del i överväganden av hållbarhetsrisker och -möjligheter i 
investeringsprocessen. 
 
Hållbarhetsinformation är inbyggt i förvaltarens portföljhanteringssystem. I och med detta har förvaltaren 
möjlighet att göra ytterligare djupgående analys av potentiella risker och möjligheter samt hitta den 
ekonomiska effekten av detta. Förvaltaren använder informationen till bolagsrisk-bedömningar, finansiella 
modeller och beslutsfattande inför en bolagsinvestering. Detta sker på två huvudsakliga sätt: Det ena är 
övervägandet om man ska investera i ett bolag eller inte. Det andra är vid portföljkonstruktionen, då 
hållbarhetsfaktorerna påverkar storleken på investeringen.  
 
Exempel på genomförda överväganden kopplade till positiva urval under 2021 är; 
 

• Tele2 är ett globalt telekombolag som bedriver ett systematiskt och målstyrt arbete för att minska 
klimatavtrycket av telekomtjänsterna. Har ett framåtlutat och medvetet förhållningssätt kring frågor om 
personlig integritet som lett till starkt och normsättande arbete inom kundintegritet. Tele2 har upprättat en 
dataskyddskommittee. Sammantaget bedöms bolaget hantera de affärsetiska riskerna på 
högriskmarknaderna på ett trovärdigt sätt. 

 

• Deutsche Telekom AG är ett av världens ledande telekomföretag med verksamhet i mer än 50 länder. 
Fonden har valt in bolaget delvis på grund av vikten av operatörens funktion under Covid-krisen, där 
telekomtjänster behövs istället för fysiska resor. Generellt är telekomindustrin också en viktig 
bidragsgivare till lägre utsläpp av växthusgaser. Samtidigt har vi haft ett starkt fokus på frågor kring 
datasäkerhet och integritet genom dialog med en serie företag inom sektoren (inklusive Deutsche 
Telekom). Företaget anses ha goda riktlinjer och tar ställning inom detta område.  

 

• Orange SA är ett globalt telekomföretag med verksamhet i 26 länder. Fonden har valt in bolaget mycket 
av samma skäl som för Deutsche Telekom vad gäller betydelse under Covid-krisen och bidraget till 
effektiv kommunikation med låga utsläpp.  

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Time Global under 2021: 
 

Bolag  Orsak 

Leidos Holdings, Inc. Kontroversiella vapen 

 
Inga överträdelser mot Skandia Time Globals exkluderingskriterier har skett under 2021. 
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Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Time Global för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 10 bolag, för Skandia Time Globals räkning, i syfte att 
påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
Accenture Plc reaktiv 
Alphabet Inc.  reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Apple Inc. tematisk, bolagsstämma 
Betsson AB  tematisk, bolagsstämma 
Crieo SA bolagsstämma 
Facebook, Inc. reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Kindred Group plc  tematisk, bolagsstämma 
Nokia Oyj tematisk 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Telenor ASA tematisk  

 

Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Alphabet Inc (miljö) Bolaget har flera hållbarhetsutmaningar kopplat till datasäkerhet, användarnas 
integritet, anställdas säkerhet och hälsa men även bolagets klimatomställningsutmaningar och 
transparens i rapporteringen. Bolaget har uppmanats av investerare att följa internationella ramverk 
såsom TCFD för att systematiskt visa på vilka finansiella klimatrisker bolaget har exponering emot.  
 
Alphabet har proaktivt och regelbundet bjudit in Skandia och andra investerare att tydliggöra våra 
förväntningar på bolaget i olika hållbarhetsfrågor varav flera har adresserats under 2021. Bolaget har 
hörsammat investerares förväntan att bolaget följer TCFD rapportering och har under 2021 tydligt uttryckt 
sitt stöd för ramverket och arbetar för att stärka rapporteringen av finansiella klimatrisker.    

   

• Nokia Oyj (socialt) - Nokia har flera hållbarhetsutmaningar kopplat till bland annat hur bolagets 
värdekedjor hanterar hållbarhetsrisker. Skandia har under året i ett samarbete med 16 andra svenska 
investerare adresserat vikten av att nordiska noterade bolag, däribland Nokia Oyj, ökar förståelsen för 
framförallt människorättsrisker i sina värdekedjor samt förstår vikten av att öka transparensen i sin 
rapportering kring dessa risker samt eventuella avvikelser som upptäckts och hur dessa åtgärdats.  
 
Skandia har genom samarbetet med andra svenska investerare adresserat detta till Nokia Oyj och bjöd 
även in till ett lärande seminarium för att öka bolagets förståelse kring vilka förväntningar som finns på att 
öka transparensen och uppföljningen av dessa risker. 

 

• Criteo SA (bolagsstyrning) Inför Criteos årsstämma lade bolagets styrelse fram ett förslag om 
ersättningsrapport. Skandia Fonder röstade mot ersättningsrapporten, på grund av tydliga brister i 
bolaget långsiktiga incitamentsprogram. Skandia Fonder röstade även emot finansieringen av det 
långsiktiga incitamentsprogrammet, då det innefattade nyemission som innebär utspädning av 
aktiekapitalet.   
 

Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
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Skandia USA - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 

hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 
 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen.  

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 
Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
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För Skandia USA är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och 
uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen avvikelse mot vad 
som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Fonden söker löpande efter attraktiva investeringsmöjligheter i 
bolag med en affärsidé som knyter an till hållbar utveckling.    
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• MSA Safety utvecklar och tillverkar säkerhetsprodukter. Bolagets produkter innehåller elektronik, 
mekaniska system och avancerade material för att skydda användaren mot farliga eller livshotande 
situationer. Bolagets produkter används av arbetare runt om i världen inom olika branscher. Dess 
kärnerbjudanden inkluderar en andningsapparat, gas- och elddetektionssystem, portabla 
gasdetekteringsverktyg, industriella huvudskyddsprodukter, brandmanshjälmar, skyddskläder och 
fallskyddsanordningar. 
 

• Laboratory Corporation of America är ett ledande globalt biovetenskapsföretag som tillhandahåller 

omfattande kliniska laboratorietjänster. Företaget fokuserar på att förbättra patienters hälsoresultat, 

distribuera innovativa läkemedel snabbare och sänka kostnader. 

 

• Ecolab, en global leverantör av produkter, tjänster och lösningar utformade för att leverera en ren och 
sanitär miljö till livsmedelsservice, sjukhus och hälsovård. Bolaget strävar dessutom efter att förbättra 
vatten- och energieffektiviteten i industriella processer inom en rad olika verksamheter.  

 

Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia USA under 2021: 
 

Bolag  Orsak 
AES Corporation Fossila bränslen 
Alliant Energy Corp Fossila bränslen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
AMETEK, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Amphenol Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel 
Baker Hughes Company Class A Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation  Vapen och/eller krigsmateriel 
Cabot Oil & Gas Corporation Fossila bränslen 
CenterPoint Energy, Inc. Fossila bränslen 
Cheniere Energy, Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
CMS Energy Corporation Fossila bränslen 
Concho Resources Inc. Fossila bränslen 
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Consolidated Edison, Inc. Fossila bränslen 
Dominion Energy Inc Fossila bränslen 
DTE Energy Company Fossila bränslen 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Edison International Fossila bränslen 
Entergy Corporation Fossila bränslen 
EOG Resources, Inc. Fossila bränslen 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Exelon Corporation Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
FirstEnergy Corp. Fossila bränslen 
FLIR Systems, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
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Halliburton Company Fossila bränslen 
HEICO Corporation Vapen och/eller krigsmateriel 
HEICO Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel 
Hess Corporation Fossila bränslen 
HollyFrontier Corporation Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Howmet Aerospace Inc. Vapen och/eller krigsmateriel 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
L3Harris Technologies Inc Vapen och/eller krigsmateriel 
Leidos Holdings, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
NextEra Energy, Inc. Fossila bränslen 
NiSource Inc Fossila bränslen 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
NRG Energy, Inc. Fossila bränslen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
Occidental Petroleum Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
ONEOK, Inc. Fossila bränslen 
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
Pinnacle West Capital Corporation Fossila bränslen 
Pioneer Natural Resources Company Fossila bränslen 
PPL Corporation Fossila bränslen 
Public Service Enterprise Group Inc Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Schlumberger NV Fossila bränslen 
Sempra Energy Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
TransDigm Group Incorporated Vapen och/eller krigsmateriel 
UGI Corporation Fossila bränslen 
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
WEC Energy Group Inc Fossila bränslen 
Wells Fargo & Company Internationella normer 
Williams Companies, Inc. Fossila bränslen 
Vistra Corp. Fossila bränslen 
Xcel Energy Inc. Fossila bränslen 

 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia USA för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 7 bolag, för Skandia USA:s räkning, i syfte att påverka 
dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 

 
Bolag Typ av påverkan 
Accenture Plc reaktiv 
Boston Scientific  tematisk 
Dollar General tematisk 
Oatly Group tematisk 
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PNC Financial Services Group  tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
Waste Management tematisk 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Oatly Group (miljö) Bolaget har flera hållbarhetsutmaningar kopplat till klimatomställningar och 
transparens i rapporteringen. Vi har fört dialog med bolaget angående transparens i rapportering med 
fokus på mer granulär data på koldioxidutsläpp.  
 
Bolaget har under 2020 landat i paritet med GHG Protocol och de arbetar med att anpassa allt detta i en 
rapport med alla olika mätvärden. Skandia och förvaltarna kommer att fortsätta dialog med företaget 
framgent för att de ska tillhandahålla mer detaljerad information av koldioxidutsläpp och uppdelning av 
Scope 1/2/3 för investerare samt transparens om vattenförbrukning per anläggning.    

   

• Accenture Plc (socialt) Bolaget har flera hållbarhetsutmaningar och möjligheter generellt och kopplat till 
goda arbetsvillkor, särskilt där det framkommit kritik kopplat till bolaget. Det gäller främst konsulter som 
arbetat för Facebook med att övervaka innehåll eller gå igenom rapporterat innehåll med mycket stötande 
innehåll. Flera av de anställda konsulterna har drabbats av post-traumatisk stress och tycker inte att det 
finns tillräckligt bra stöd från uppdragsgivaren. 
 
Skandias påverkansombud har fört dialog med Accenture och menar på att det finns bra stöd för att 
säkerställa de anställdas hälsa och säkerhet. Samtidigt har bolaget uttryckt att det ytterligare kommer att 
stärka sitt arbete för de anställdas hälsa och säkerhet. Dock har bolaget inte tydliggjort hur detta ska 
göras. 

 

• Boston Scientific (bolagsstyrning) tillverkar medicintekniska produkter. Förvaltarna har haft dialog med 
bolaget ett flertal gånger. Bolaget ser en ökad konkurrens och konsolidering inom sjukvårdssektorn, vilket 
innebär att bolaget konkurrerar om personal med fler konsumentinriktade och teknikfokuserade företag 
än någonsin tidigare. De globala arbetsmarknaderna utmanar dem att tänka annorlunda kring rekrytering 
och att behålla personal. Bolaget mäter mångfald i fråga om kön, ålder och mångkulturellt. Den kvinnliga 
representationen i styrelsen är 50% och i ledning är den 40%. I slutet av 2020 hade bolaget överträffat sitt 
mål angående mångkulturell personal. De har sedan dess höjt dessa mål med 3% till 2023.  

 
Vi gillar bolagets Close the Gap-program som främjar jämlikhet i hälsa till de som är underförsörjda. 
I vår nästkommande dialog kommer vi att fortsätta att granska framstegen i 2023-målen. Vi kommer 
också att se på omfattningen av initiativet Close the Gap. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
 

Skandia Världen - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden beaktar hållbarhetsrelaterade egenskaper vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en grundläggande nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrela-

terade normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljö-

relaterade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess 

jämförelseindex. 
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Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden följer Skandias klimatkriterier, vilket innebär att fonden väljer bort bolag 

som bedöms ha betydande utmaningar att ställa om sin verksamhet i linje med Parisavtalets tvågradersmål 

samt bolag som utvinner kol för energiändamål. Fonden väljer även bort bolag som bryter mot internationella 

hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontro-

versiella vapen, i cannabis för rekreationsbruk eller producerar tobak. Främjandet av miljörelaterade eller 

sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 
 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

    Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

 Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 
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 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Kol 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner kol. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och vi har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma tillrätta med identifierade pro-

blem eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under 

en tid som fondbolaget bedömer som rimligt i det enskilda fallet. 

Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om 

angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 

 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut i Skandia Världens 
förvaltning, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 

 
Skandia Världens förvaltning inkluderar miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer systematiskt i traditionell 
finansiell analys. Portföljförvaltaren är väl medveten om vilka hållbarhetsrisker och möjligheter en investering 
medför och beaktar detta. Idégenerering sker främst genom fundamental analys, som utförs av 
investeringsanalytiker. Eftersom varje enskilt bolag står inför en rad olika hållbarhetsmöjligheter och -risker 
ingår hållbarhetsfrågor i varje del av bolagsanalysen. Hur hållbarhetsanalysen sedan tillämpas på den 
finansiella modellen varierar. Det beror på om det kan kvantifieras i finansiella prognoser eller om det är 
kvalitativt och huruvida det skapar ett scenario som påverkar avvägningen av risker. I tillägg ger riskteamet 
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en oberoende analys av fondens underliggande värden, inklusive koldioxidutsläpp och exponering mot 
hållarhetsrisker.  
 
Även om portföljkonstruktionen inte uteslutande görs utifrån hållbarhetsaspekter ser vi att det finns ett 
inbördes förhållande mellan hållbarhet och finansiell produktivitet. Enligt vår erfarenhet tenderar bolag med 
stark finansiell produktivitet att ha attraktiva hållbarhetsegenskaper. Dessa företag är ofta tillgångslätta, vilket 
medför låga koldioxidutsläpp. De antas även ha en god strategi och bra kapitalallokeringsbeslut, vilket visar 
på bra bolagsstyrning. 
 
Exempel på bolag som valts in i fonden tack vare goda hållbarhetsaspekter under 2021 är; 
 

• BayCurrent Consulting, ett japanskt IT-konsultföretag som har starka relationer med japanska företag, 
där digitaliseringsnivån är på en låg nivå jämfört med andra länder. BayCurrent är välpositionerat på 
marknaden och kan bli Japans "Accenture". 

 

• Thermo Fisher Scientific, erbjuder ett komplett utbud av avancerade analytiska instrument samt 
laboratorieutrustning, mjukvara, tjänster, förbrukningsvaror för laboratorium etc. Bolagets instrument och 
diagnostiska lösningar stödjer framsteg inom världshälsan. I synnerhet har de bidragit till Covid-
pandeminsvaret. Dessutom har bolagets sjukvårdsinstrument ger flexibilitet för att hantera framtida 
problem. 

 

• Wolters Kluwer, en holländsk global leverantör av professionell information, mjukvarulösningar och 
tjänster för bland annat kliniker och vårdpersonal. Snabba och korrekta medicinska diagnoser är 
avgörande för att förbättra patientresultaten. Feldiagnostik kan få negativa konsekvenser och orsaka 
ineffektivitet inom hälso- och sjukvården. Wolters Kluwer tillhandahåller evidensbaserad resursmjukvara 
för att hjälpa läkare och kliniker att diagnostisera sjukdomar. 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Världen under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Barrick Gold Corporation Internationella normer 
BHP Group Ltd Fossila bränslen 
BHP Group Plc Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
British American Tobacco p.l.c. Tobaksproduktion 
Brookfield Asset Management Inc. Kontroversiella vapen 
Canadian Natural Resources Limited Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
China Shenhua Energy Co. Ltd.  Fossila bränslen 
China Shipbuilding Industry Company Limited  Kontroversiella vapen 
Chugoku Electric Power Co., Inc. Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
Coal India Ltd. Fossila bränslen 
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eastern Company Tobaksproduktion 
Elbit Systems Ltd Internationella normer 
Enbridge Inc. Internationella normer 
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Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Exxaro Resources Limited Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Tobaksproduktion 
Hanwha Corp Kontroversiella vapen 
HK Electric Investments & HK Electric Investments Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Huabao International Holdings Ltd Tobaksproduktion 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
IJM Corp. Bhd. Internationella normer 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited Fossila bränslen 
ITC Limited Tobaksproduktion 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
KT & G Corporation Tobaksproduktion 
Larsen & Toubro Ltd. Kontroversiella vapen 
Leidos Holdings, Inc. Kontroversiella vapen 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
MMC Norilsk Nickel PJSC Internationella normer 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
POSCO Internationella normer 
POSCO INTERNATIONAL Corporation Internationella normer 
PPL Corporation Fossila bränslen 
PT Adaro Energy Tbk Fossila bränslen 
PT Gudang Garam Tbk Tobaksproduktion 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tobaksproduktion 
PT United Tractors Tbk Fossila bränslen 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Reinet Investments S.C.A. Tobaksproduktion 
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd.  Fossila bränslen 
Shanghai Industrial Holdings Limited Tobaksproduktion 
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Fossila bränslen 
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co. Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
Thales SA Kontroversiella vapen 
Vale S.A. Internationella normer 
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd. Fossila bränslen 
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd Fossila bränslen 
Zijin Mining Group Co., Ltd Internationella normer 

 
Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat  
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Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Världen för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 12 bolag, för Skandia Världens räkning, i syfte att 
påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
ABB Ltd bolagsstämma 
Accenture Plc reaktiv 
Alibaba Group Holding Ltd.  reaktiv  
Alphabet Inc.  reaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Assa Aboly AB  tematisk 
Coca-Cola Company tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
McDonald's Corporation tematisk 
Procter & Gamble Company tematisk 
Rio Tinto plc tematisk 
Unilever PLC tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktiv  

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Hexagon AB (miljö) Bolaget har flera hållbarhetsutmaningar och möjligheter i sin verksamhet främst 
kopplat till klimatomställningen. Bolaget har flera produkter och tjänster som stödjer och främjar 
klimatomställningen samtidigt som det även finns risker kopplat till bristande regelefterlevnad och 
transparens.  

 
Skandia har i sin dialog med bolaget uppmanat dem att stärka sin hantering av sina hållbarhetsrisker och 
samtidigt öka transparensen i sin rapportering, både kring hur dessa risker hanteras men även hur deras 
produkter och tjänster möjliggör och främjar klimatomställningen. Skandia har även uppmuntrat bolaget 
att följa internationella ramverk, så som TCFD för att systematiskt visa på vilka finansiella klimatrisker 
som bolaget har exponering emot.       

   

• Vestas Wind System (socialt) Vestas Wind System har flera hållbarhets utmaningar och möjligheter. 
Bolaget har genom sin verksamhet i Kenya kritiserats för bristande proaktiv konsultation med invånare 
och urfolk som påverkas av bolagets verksamhet i Lake Turkana Wind Power projekt samt bristande 
riskhantering. Under hösten 2021 så konstaterade domstolen efter en flera år lång process i Kenya att 
marken som används inte anskaffades på ett legalt korrekt vis.  
 
Skandia har genom sin påverkansdialogspartner och andra investerare lyft dessa frågor med bolaget för 
att understryka vikten av att bolaget gör ett gediget konsultationsarbete inför projekt i högriskkontexter. 
Bolaget ska säkerställa att det förs en konstruktiv dialog med lokalbefolkning och urinvånare som negativt 
påverkats av bolagets verksamhet. 

 

• ABB Ltd (bolagsstyrning) Skandia Fonder röstade emot ersättningsrapporten för ABB, vilket vi även gjort 
tidigare år. Förbättringar har dock gjorts av ersättningsstrukturen, men fortsatt föreligger ett intjänande av 
det långsiktiga incitamentsprogrammet vid en prestation som understiger konkurrenters trots en målnivå 
att ligga i linje med konkurrenter. Denna nivå kan inte ses som utmanande för full tilldelning inom 
programmet. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning.  
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Skandia Världen Sverige - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 

normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas). Fonden väljer bort bolag 

som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact), är 

involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak eller har bristande hantering av specifika 

hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper, ska uppnås genom de metoder 

som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 

 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
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Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen.  

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. Undantag är möjligt om bolag involverat i kraftgenerering bidrar till omställning från 

fossil till förnybar energi, i enlighet med Svanens kriterier. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis.  

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 
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Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 
Fonden har valt in 
 
För Skandia Världen Sverige är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Hållbarhetsanalys görs på alla bolag i fonden. Fonden söker löpande efter attraktiva investeringsmöjligheter i 
bolag med en affärsidé som knyter an till hållbar utveckling.    
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• Watts Water Technologies, en amerikansk tillverkare av produkter för vattenbesparing. Ekonomiska och 

regulatoriska incitament uppmuntrar investeringar i vatteninfrastruktur. Watts lösningar adresserar 

vattenbesparing i kommersiella byggnader och bostadshus. 

 

• Merck KGaA är ett tyskt hälsoteknik och forskningsbolag. Forskning och utveckling inom 

läkemedelsindustrin är avgörande för framtagandet av nya läkemedel för att ta itu med nya förhållanden 

och hjälpa världen att bli friskare. Merck har utvecklat läkemedlet Mavenclad för att behandla multipel 

skleros, den vanligaste inflammatoriska neurologiska sjukdomen hos unga vuxna. 

 

• Volvo Car har tagit klimatomställningen på allvar och satt upp aggressiva mål om 100% hybrid/el 2030. 
Bolaget har dessutom sedan länge arbetat med relevanta hållbarhetsfrågor. Aktien finns i fonden. 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Världen Sverige under 2021: 

 
Bolag  Orsak 
AAK AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Aboitiz Equity Ventures Inc. Fossila bränslen 
Aboitiz Power Corp. Fossila bränslen 
AES Corporation Fossila bränslen 
Africa Oil Corp. Fossila bränslen  
AGL Energy Limited Fossila bränslen 
Airbus SE Kontroversiella vapen 
Aker Solutions Fossila bränslen 
Algonquin Power & Utilities Corp. Fossila bränslen 
Alliant Energy Corp Fossila bränslen 
AltaGas Ltd. Fossila bränslen 
Altria Group Inc Tobaksproduktion 
Ameren Corporation Fossila bränslen 
American Electric Power Company, Inc. Fossila bränslen 
AMETEK, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Amphenol Corporation Class A Vapen och/eller krigsmateriel  
Ampol Limited Fossila bränslen 
Anglo American plc Fossila bränslen 
APA Group Fossila bränslen 
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Vapen och/eller krigsmateriel  
AVIC Electromechanical Systems Co. Ltd Vapen och/eller krigsmateriel  
AviChina Industry & Technology Co. Ltd Vapen och/eller krigsmateriel  
B.Grimm Power Public Company Ltd Fossila bränslen 
BAE Systems plc Kontroversiella vapen 
Baker Hughes Company  Fossila bränslen 
Bank Hapoalim BM Internationella normer 
Bank Leumi Le-Israel Ltd. Internationella normer 
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Barrick Gold Corporation Internationella normer 
Bayer AG Internationella normer 
Betsson AB  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Better Collective A/S Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Bharat Petroleum Corporation Limited Fossila bränslen 
BHP Group Fossila bränslen 
Boeing Company Kontroversiella vapen 
Booz Allen Hamilton Holding Corporation  Vapen och/eller krigsmateriel  
BP p.l.c. Fossila bränslen 
British American Tobacco p.l.c. Tobaksproduktion 
Brookfield Asset Management Inc.  Kontroversiella vapen 
Cabot Oil & Gas Corporation Fossila bränslen 
CAE Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Canadian Natural Resources Limited Fossila bränslen 
Canopy Growth Corporation Cannabis 
Catena Media plc Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Cenovus Energy Inc. Fossila bränslen 
CenterPoint Energy, Inc. Fossila bränslen 
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Fossila bränslen, internationella normer 
CEZ as Fossila bränslen 
Cheniere Energy, Inc. Fossila bränslen 
Chevron Corporation Fossila bränslen 
China Aerospace Times Electronics Co., Ltd.  Vapen och/eller krigsmateriel  
China Oilfield Services Limited  Fossila bränslen 
China Petroleum & Chemical Corporation Fossila bränslen 
China Resources Power Holdings Co. Ltd. Fossila bränslen 
China Shenhua Energy Co. Ltd.  Fossila bränslen 
China Shipbuilding Industry Company Limited  Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
China Suntien Green Energy Corp. Fossila bränslen 
Chubu Electric Power Company Fossila bränslen 
Chugoku Electric Power Co., Inc. Fossila bränslen 
CLP Holdings Limited Fossila bränslen 
CMS Energy Corporation Fossila bränslen 
CNOOC Limited Fossila bränslen 
Coal India Ltd. Fossila bränslen 
Colbun S.A. Fossila bränslen 
Companhia Energetica de Minas Gerais SA Pfd Fossila bränslen, internationella normer 
Concho Resources Inc. Fossila bränslen 
Concordia Maritime AB  Fossila bränslen  
ConocoPhillips Fossila bränslen 
Consolidated Edison, Inc. Fossila bränslen 
Cosan S.A. Fossila bränslen 
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.  Fossila bränslen 
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Fossila bränslen 
Cronos Group Inc Cannabis 
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Fossila bränslen 
Danske Bank A/S Internationella normer 
Dassault Aviation SA Vapen och/eller krigsmateriel  
Dialog Group Bhd. Fossila bränslen 
DNO Fossila bränslen 
Dominion Energy Inc Fossila bränslen 
DTE Energy Company Fossila bränslen 
Duke Energy Corporation Fossila bränslen 
Eastern Company Tobaksproduktion 
Eaton Corp. Plc Vapen och/eller krigsmateriel  
Ecopetrol SA Fossila bränslen 
Edison International Fossila bränslen 
EDP-Energias de Portugal SA Fossila bränslen 
El Sewedy Electric Company Internationella normer 
Elbit Systems Ltd Vapen och/eller krigsmateriel, internationella normer 
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Electricity Generating Public Co., Ltd. Fossila bränslen 
Emera Incorporated Fossila bränslen 
Enagas SA Fossila bränslen 
Enbridge Inc. Internationella normer 
Endesa S.A. Fossila bränslen 
Enel Americas S.A. Fossila bränslen 
Enel Chile SA Fossila bränslen 
Enel SpA Fossila bränslen 
ENEOS Holdings, Inc. Fossila bränslen 
ENGIE SA Fossila bränslen 
Eni S.p.A. Fossila bränslen 
EnQuest PLC Fossila bränslen  
Entergy Corporation Fossila bränslen 
EOG Resources, Inc. Fossila bränslen 
Equinor ASA Fossila bränslen 
Evergy, Inc. Fossila bränslen 
Evolution Gaming Group AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Exelon Corporation Fossila bränslen 
Exxaro Resources Limited Fossila bränslen 
Exxon Mobil Corporation Fossila bränslen 
FirstEnergy Corp. Fossila bränslen 
FLIR Systems, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Formosa Petrochemical Corp Fossila bränslen 
Fortis Inc. Fossila bränslen 
Fortum Oyj Fossila bränslen 
Franco-Nevada Corporation Fossila bränslen 
Freeport-McMoRan, Inc. Internationella normer 
GAIL (India) Limited Fossila bränslen 
GALP Energia SGPS SA Class B Fossila bränslen 
Gaming Innovation Group, Inc. Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Gazprom PJSC Fossila bränslen 
GD Power Development Co., Ltd Class A Fossila bränslen 
General Dynamics Corporation Kontroversiella vapen 
Glencore plc Fossila bränslen 
Global Power Synergy Public Company Ltd Fossila bränslen 
Grupa LOTOS S.A. Fossila bränslen 
GS Holdings Corp. Fossila bränslen 
Guanghui Energy Co., Ltd. Class A Fossila bränslen 
Gulf Energy Development Public Company Limited Fossila bränslen 
Haci Omer Sabanci Holding A.S. Tobaksproduktion 
Halliburton Company Fossila bränslen 
Hanwha Corp Kontroversiella vapen 
HEICO Corporation Vapen och/eller krigsmateriel  
Hess Corporation Fossila bränslen 
Hindustan Petroleum Corporation Limited Fossila bränslen 
HK Electric Investments & HK Electric Investments Fossila bränslen 
HollyFrontier Corporation Fossila bränslen 
Honeywell International Inc. Kontroversiella vapen 
Hong Kong & China Gas Co. Ltd. Fossila bränslen 
Howmet Aerospace Inc. Vapen och/eller krigsmateriel  
Huabao International Holdings Ltd Tobaksproduktion 
Huadian Power International Corp Fossila bränslen 
Huaneng Power International, Inc. Fossila bränslen 
Hubei Energy Group Co., Ltd. Class A Fossila bränslen 
Huntington Ingalls Industries, Inc. Kontroversiella vapen 
Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd. Fossila bränslen 
Iberdrola SA Fossila bränslen 
Idemitsu Kosan Co., Ltd. Fossila bränslen 
IJM Corp. Bhd. Internationella normer 
Imperial Brands PLC Tobaksproduktion 
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Imperial Oil Limited Fossila bränslen 
Indian Oil Corp. Ltd. Fossila bränslen 
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV Fossila bränslen 
Inner Mongolia First Machinery Group Co Ltd  Vapen och/eller krigsmateriel  
Inner Mongolia Yitai Coal Company Limited Fossila bränslen 
INPEX CORPORATION Fossila bränslen 
Inter Pipeline Ltd. Fossila bränslen 
Inter RAO UES PJSC Fossila bränslen 
International Petroleum Corp.  Fossila bränslen  
INVISIO AB Vapen och/eller krigsmateriel  
IRPC Public Co., Ltd. Fossila bränslen 
Israel Discount Bank Limited Class A Internationella normer 
ITC Limited Tobaksproduktion 
Itochu Corporation Fossila bränslen 
Jacobs Engineering Group Inc. Kontroversiella vapen 
Japan Tobacco Inc. Tobaksproduktion 
JBS S.A. Internationella normer 
Kansai Electric Power Company, Incorporated Fossila bränslen 
Keyera Corp. Fossila bränslen 
Kinder Morgan Inc  Fossila bränslen 
Kitron Vapen och/eller krigsmateriel  
Koc Holding A.S. Fossila bränslen 
Kongsberg Gruppen Vapen och/eller krigsmateriel  
Korea Aerospace Industries, Ltd. Vapen och/eller krigsmateriel  
Korea Electric Power Corporation Fossila bränslen 
Korea Gas Corporation Fossila bränslen 
KT & G Corporation Tobaksproduktion 
KunLun Energy Co. Ltd. Fossila bränslen 
Kyushu Electric Power Company,Incorporated Fossila bränslen 
L3Harris Technologies Inc Vapen och/eller krigsmateriel  
Larsen & Toubro Ltd. Kontroversiella vapen 
Leidos Holdings, Inc. Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
LeoVegas AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Lockheed Martin Corporation Kontroversiella vapen 
Lundin Energy AB Fossila bränslen  
LyondellBasell Industries NV Fossila bränslen 
Maha Energy AB Fossila bränslen  
Marathon Petroleum Corporation Fossila bränslen, internationella normer 
Marubeni Corporation Fossila bränslen 
Melrose Industries PLC Vapen och/eller krigsmateriel  
Metro Pacific Investments Corporation Fossila bränslen 
MilDef Group AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Mindtree Ltd. Internationella normer 
MISC Bhd Fossila bränslen 
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Vapen och/eller krigsmateriel  
Mitsui & Co.,Ltd Fossila bränslen 
Mizrahi Tefahot Bank Ltd Internationella normer 
MMC Norilsk Nickel PJSC Internationella normer 
MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A Fossila bränslen 
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES  Fossila bränslen 
MTU Aero Engines AG Vapen och/eller krigsmateriel  
Naturgy Energy Group, S.A. Fossila bränslen 
Neste Corporation Fossila bränslen 
NextEra Energy, Inc. Fossila bränslen 
NiSource Inc Fossila bränslen 
North Industries Group Red Arrow Co., Ltd. Vapen och/eller krigsmateriel  
Northland Power Inc. Fossila bränslen 
Northrop Grumman Corporation Kontroversiella vapen 
NOVATEK JSC Sponsored GDR RegS Fossila bränslen 
NRG Energy, Inc. Fossila bränslen 
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NTPC Limited Fossila bränslen 
Nucor Corporation Fossila bränslen 
Occidental Petroleum Corporation Fossila bränslen 
Offshore Oil Engineering Co., Ltd.  Fossila bränslen 
OGE Energy Corp. Fossila bränslen 
Oil & Gas Development Co. Ltd. Fossila bränslen 
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Fossila bränslen 
Oil company LUKOIL PJSC Fossila bränslen, internationella normer 
Oil Search Limited Fossila bränslen 
OMV AG Fossila bränslen 
ONEOK, Inc. Fossila bränslen 
Origin Energy Limited Fossila bränslen 
Osaka Gas Co., Ltd. Fossila bränslen 
Pembina Pipeline Corporation Fossila bränslen 
Pepkor Holdings Ltd. Internationella normer 
PetroChina Company Limited  Fossila bränslen 
Petroleo Brasileiro SA Fossila bränslen 
Petronas Gas Bhd. Fossila bränslen 
Petronet Lng Limited Fossila bränslen 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Fossila bränslen 
PGS ASA Fossila bränslen 
Philip Morris International Inc. Tobaksproduktion 
Phillips 66 Fossila bränslen, internationella normer 
Pinnacle West Capital Corporation Fossila bränslen 
Pioneer Natural Resources Company Fossila bränslen 
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Fossila bränslen 
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Fossila bränslen 
POSCO Internationella normer 
Power Assets Holdings Limited Fossila bränslen 
Power Construction Corporation of China Internationella normer 
PPL Corporation Fossila bränslen 
PT Adaro Energy Tbk Fossila bränslen 
PT Gudang Garam Tbk Tobaksproduktion 
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Tobaksproduktion 
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Internationella normer 
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Class B Fossila bränslen 
PT United Tractors Tbk Fossila bränslen 
PTT Exploration & Production Plc Fossila bränslen 
PTT Global Chemical Plc Fossila bränslen 
PTT Public Co., Ltd. Fossila bränslen 
Public Service Enterprise Group Inc Fossila bränslen 
Qatar Electricity & Water Co. Fossila bränslen 
Rabigh Refining & Petrochemical Co. Fossila bränslen 
Ratch Group Public Co. Ltd. Internationella normer 
Raytheon Technologies Corporation Kontroversiella vapen 
Reinet Investments S.C.A. Tobaksproduktion 
Reliance Industries Limited Fossila bränslen 
Repsol SA Fossila bränslen, internationella normer 
Rolls-Royce Holdings plc Vapen och/eller krigsmateriel  
Rosneft Oil Co. Fossila bränslen, internationella normer 
Royal Dutch Shell Plc  Fossila bränslen, internationella normer 
Royal Vopak NV Fossila bränslen 
RWE AG Fossila bränslen 
Saab AB Class B Vapen och/eller krigsmateriel  
Safran S.A. Kontroversiella vapen 
Samsung Electronics Co., Ltd. Internationella normer 
Samsung Heavy Industries Co., Ltd Fossila bränslen 
Santos Limited Fossila bränslen 
Sasol Limited Fossila bränslen 
Saudi Arabian Oil Company  Fossila bränslen 
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Saudi Electricity Co. Fossila bränslen 
Schlumberger NV Fossila bränslen 
Seadrill Ltd Fossila bränslen 
Sempra Energy Fossila bränslen 
Shaanxi Coal Industry Co., Ltd.  Fossila bränslen 
ShaMaran Petroleum Corp Fossila bränslen 
Shanghai Industrial Holdings Limited Tobaksproduktion 
Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Fossila bränslen 
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co., Ltd. Fossila bränslen 
Shenergy Co., Ltd. Class A Fossila bränslen 
Shenzhen Energy Group Co., Ltd. Fossila bränslen 
Singapore Technologies Engineering Ltd Vapen och/eller krigsmateriel  
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. Fossila bränslen 
SK Holdings Co., Ltd. Internationella normer 
SK Innovation Co., Ltd Fossila bränslen, internationella normer 
Snam S.p.A. Fossila bränslen 
S-Oil Corporation Fossila bränslen 
South32 Ltd. Fossila bränslen 
Southern Company Fossila bränslen 
SSE plc Fossila bränslen 
Subsea 7 Fossila bränslen 
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Internationella normer 
Sumitomo Corporation Fossila bränslen 
Suncor Energy Inc. Fossila bränslen 
Surgutneftegas PJSC Fossila bränslen 
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
TATNEFT PJSC Fossila bränslen 
TC Energy Corporation Fossila bränslen 
Teck Resources Limited  Fossila bränslen 
Tenaga Nasional Bhd Fossila bränslen 
Tenaris S.A. Fossila bränslen 
Tethys Oil AB Fossila bränslen  
Textron Inc. Kontroversiella vapen 
TGS Nopec Fossila bränslen 
Thai Oil Public Co. Ltd. Fossila bränslen 
Thales SA Vapen och/eller krigsmateriel, kontroversiella vapen 
Tohoku Electric Power Company, Incorporated Fossila bränslen 
TOKYO GAS Co., Ltd. Fossila bränslen 
Total SA Fossila bränslen 
TransDigm Group Incorporated Vapen och/eller krigsmateriel  
Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. Fossila bränslen 
UGI Corporation Fossila bränslen 
Uniper SE Fossila bränslen 
Vale S.A. Internationella normer 
Valero Energy Corporation Fossila bränslen 
Washington H. Soul Pattinson and Co. Ltd. Fossila bränslen 
WEC Energy Group Inc Fossila bränslen 
Vedanta Limited Fossila bränslen 
Wells Fargo & Company Internationella normer 
Viking Supply Ships AB  Fossila bränslen  
Williams Companies, Inc. Fossila bränslen 
Vistra Corp. Fossila bränslen 
Volkswagen AG Internationella normer 
Woodside Petroleum Ltd Fossila bränslen 
Xcel Energy Inc. Fossila bränslen 
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.  Fossila bränslen 
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Class H Fossila bränslen 
YPF SA Sponsored ADR Class D Fossila bränslen 
YTL Corp Bhd. Fossila bränslen 
Zijin Mining Group Co., Ltd. Class H Internationella normer 
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Inga överträdelser mot Skandia Fonders exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 
Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Världen Sverige för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 52 bolag, för Skandia Världen Sveriges räkning, i syfte 
att påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
ABB Ltd bolagsstämma 
Accenture Plc reaktiv 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Beijer Alma AB  tematisk 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Colgate-Palmolive Company tematisk 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Getinge AB  tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Industrivarden AB  tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Klovern AB  tematisk 
Lagercrantz Group AB  tematisk 
Latour AB Investment  tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
MIPS AB tematisk, bolagsstämma 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Sandvik AB tematisk 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Storytel AB proaktiv, bolagsstämma 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Svenska Handelsbanken AB  tematisk 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
Trane Technologies PLC tematisk 
Vestas Wind Systems A/s reaktiv  
Wihlborgs Fastigheter AB tematisk, bolagsstämma 
VNV Global AB tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 

 
Här följer tre exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• Lifco AB (miljö) Bolaget har flera hållbarhetsutmaningar och möjligheter i sin egen verksamhet samt i 
portföljbolagens verksamheter, såsom att säkerställa tydliga policyer och processer för sitt 
hållbarhetsarbete och på så sätt säkerställa att eventuella hållbarhetsrisker hanteras på ett adekvat sätt. 
Genom sitt ägarskap av portföljbolagen styr Lifco för att minska bolagens hållbarhetsrisker generellt och  
även dess klimatpåverkan.  
 
Skandia för en löpande och proaktiv dialog med bolaget kring riskhantering och även tydliggörande av 
några av portföljbolagens möjligheter att främja en klimatomställning. Bolaget har stärkt sitt arbete kring 
uppföljningen av portföljbolagen kopplat till dess klimatpåverkan. Under året har de ytterligare stärkt och 
systematiserat sin informationsinhämtning från portföljbolagen kopplat till klimatpåverkan och arbetar 
aktivt för att minska sina totala utsläpp. 

 

• Addtech AB (socialt) Bolaget har flera hållbarhetsutmaningar kopplat till bland annat hur bolagets 
värdekedjor hanterar hållbarhetsrisker. Skandia har under året i ett samarbete med 16 andra svenska 
investerare adresserat vikten av att nordiska noterade bolag, däribland Addtech, ökar förståelsen för 
framförallt människorättsrisker i sina värdekedjor samt förstår vikten av att öka transparensen i sin 
rapportering kring dessa risker och eventuella avvikelser som upptäckts och hur dessa åtgärdats.  
 
Skandia har under året fört en egen dialog med bolaget som har visat att man ökat sin förståelse och 
arbetar aktivt med att ytterligare förbättra policyer och processer samt har under året valt att gå med i 
FN:s initiativ riktat till företag, Global Compact, och undertecknat de 10 principerna kring bland annat 
mänskliga rättigheter. 

 

• Storytel AB (bolagsstyrning) Skandia Fonder röstade mot personaloptionsprogrammet för Storytel, vilket 
vi även tidigare gjort. Nytt i programmet för i år är att intjäning av optionerna villkoras av prestationskrav i 
form av intäktstillväxt. Ingen egen investering för deltagare och en potentiell utspädning som är alltför 
omfattande medförde till beslut om att rösta mot personaloptiosprogrammet även i år. 

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 
 
 

Skandia Världsnaturfonden - Hållbarhetsrelaterade upplysningar 
 
Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 
sociala egenskaper, och om hållbar investering 

 

    Fonden har hållbara investeringar som mål 

 Fonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper 

    Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egen-

skaper eller har hållbar investering som mål 

    Hållbarhetsrisker är inte relevanta (förklaring nedan) 

 

Fondbolagets kommentar: Hållbarhetsrelaterade egenskaper är avgörande vid val av investeringar till fon-

den. Fonden exkluderar bolag på en utökad nivå vad gäller brott mot internationella hållbarhetsrelaterade 
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normer (t ex FN Global Compact) samt ohållbara sektorer. Eftersom fonden främjar bland annat miljörelate-

rade eller sociala egenskaper förväntas det uppstå skillnader i avkastningen mellan fonden och dess jämfö-

relseindex. 

 

Hållbarhetsrelaterade egenskaper som främjas i förvaltningen av fonden, eller som ingår i fondens 
målsättning 

 

 Miljörelaterade egenskaper (t.ex. bolagens inverkan på miljö och klimat). 

 Sociala egenskaper (t.ex. mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling).  

 Praxis för god styrning (t.ex. aktieägares rättigheter, frågor om ersättningar till ledande befattningshavare 

och motverkande av korruption). 

Andra hållbarhetsaspekter. 

 

Fondbolagets kommentar: Fonden benämns fossilfri, eftersom den väljer bort bolag som utvinner, raffinerar 

eller genererar kraft från fossila bränslen (definierat som kol, olja och/eller gas) och även uran. Fonden väljer 

bort bolag som inte bedöms agera i linje med internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global 

Compact), är involverade vapen, i cannabis för rekreationsbruk, producerar tobak, genmodifierade organ-

ismer eller har bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer. Främjandet av miljörelaterade eller soci-

ala egenskaper, ska uppnås genom de metoder som används för hållbarhetsarbetet, enligt nedan. 

 

Referensvärden  

 

     Fonden har följande index som referensvärde: 
 Inget index har valts som referensvärde 

 

Information om EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter  

 

EU-taxonomin är ett klassifikationssystem som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt 

hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det sak-

nas också en fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med 

taxonomin. De bolag som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras 

verksamhet är förenlig med EU-taxonomin. Därför bedömer fondbolaget att det i dagsläget inte är möjligt att 

lämna tillförlitliga uppgifter om hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. 

 

I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett 

hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”or-

saka inte betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som an-

tingen räknas som hållbara enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxono-

min. Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna 

för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 

 

Metoder som används för att integrera hållbarhetsrisker, främja miljörelaterade eller sociala 
egenskaper eller för att uppnå ett hållbarhetsrelaterat mål 

 

 Fonden väljer in 

 Hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag. 

Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska 

frågor. Analys av bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden. 

  Fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men 

behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden.  

    Annan metod som fonden tillämpar för att välja in.  

 

 Fonden väljer bort 
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Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av om-

sättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten 

eller tjänsten.  

 

Produkter och tjänster 

 Klusterbomber, personminor 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kluster-

bomber och/eller personminor. 

 Kemiska och biologiska vapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kemiska 

och/eller biologiska vapen. 

 Kärnvapen 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar kärnva-

pen.  

 Vapen och/eller krigsmateriel 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar och/eller utvecklar vapen 

och/eller krigsmaterial. 

 Tobak 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar tobak. 

 Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur fossila bränslen. Undantag är möjligt om bolag involverat i kraftgenerering bidrar till omställning från 

fossil till förnybar energi, i enlighet med Svanens kriterier. 

 Uran 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som utvinner, raffinerar eller genererar kraft 

ur uran. 

 Genetiskt modifierade organismer (GMO) 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som producerar GMO-grödor. 

 Övrigt 

Fondbolagets kommentar: Fonden investerar inte i bolag som är involverade i cannabis för rekreat-

ionsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Fon-

den iakttar stor försiktighet vid investering i gruvor. 

 

Internationella normer 

Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom  

FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rät-

tigheter, arbetsvillkor och affärsetik.  

 Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer.  

Bedömningen görs antingen av fondbolaget självt eller av en underleverantör. 

 

 Fondbolaget påverkar 

Fondbolaget använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.  

Fondbolaget har kontakt med bolag i syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning. 

 Bolagspåverkan i egen regi  

 Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 

 Röstar på bolagsstämmor 

 Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning 
 
 

Uppföljning av hållbarhetsarbetet 
 

För Skandia Sverige Hållbar är hållbarhetsaspekter avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har 
specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Ingen 
avvikelse mot vad som angetts i informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Fonden söker löpande efter attraktiva investeringsmöjligheter i bolag med en affärsidé som knyter an till 
hållbar utveckling. Särskilt fokus läggs på miljö och hälsa, vilket knyter an till FN:s globala hållbarhetsmål nr 
7 Hållbar energi för alla, mål 13 Bekämpa klimatförändringen, samt mål 3 Hälsa och välbefinnande. Bolag 
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som väljs in i fonden förväntas kunna uppvisa ett trovärdigt och relevant hållbarhetsarbete, inklusive 
policyers, strategier och relevant rapportering. Bolag vars verksamhet tydligt bidrar till en hållbar utveckling 
premieras.  
 
Exempel på överväganden kopplade till hållbar utveckling under 2021 är; 
 

• Volvo Car har tagit klimatomställningen på allvar och satt upp aggressiva mål om 100% hybrid/el 2030. 
Bolaget har dessutom sedan länge arbetat med relevanta hållbarhetsfrågor. Aktien finns i fonden.  
 

• AstraZenecas produkter behandlar folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, samt 
cancer och autoimmuna sjukdomar. Bolaget har även ett starkt hållbarhetsarbete, inte minst på 
miljöområdet. Dessutom har AstraZeneca tydliga krav på sina underleverantörer och partners. Aktien 
finns i fonden.  

 

• Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern med verksamhet inom kyla, luftkonditionering och 
värmepumpar, som arbetar aktivt med att byta ut miljöfarliga köldmedier mot miljövänliga alternativ. 
Organisationen är decentraliserad och har central hållbarhetskompetens för att stödja dotterbolagen som 
vart och ett har en hållbarhetsansvarig. Aktien finns i fonden. 

 
Fonden har valt bort 
 
Följande bolag är uteslutna från investering i Skandia Sverige Hållbar under 2021: 
 
Bolag  Orsak 
AAK AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Africa Oil Corp. Fossila bränslen  
Aker BP ASA  Fossila bränslen  
Aker Solutions  Fossila bränslen  
Betsson AB  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Better Collective A/S  Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Boliden AB Gruvnäring 
Catena Media plc Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Concordia Maritime AB  Fossila bränslen  
DNO ASA  Fossila bränslen  
Endomines AB Gruvnäring 
EnQuest PLC Fossila bränslen  
Equinor ASA (f.d. Statoil)  Fossila bränslen  
Evolution Gaming Group AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Filo Mining Corp Gruvnäring 
Fortum  Fossila bränslen  
Gaming Innovation Group, Inc. Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
International Petroleum Corp. (British Columbia) Fossila bränslen  
INVISIO AB Vapen och/eller krigsmateriel  
Josemaria Resources  Gruvnäring 
Kitron ASA  Vapen 
Kongsberg Gruppen ASA  Vapen 
LeoVegas AB Bristande hantering av specifika hållbarhetsfaktorer 
Lucara Diamond Corp. Gruvnäring 
Lundin Energy AB Fossila bränslen  
Lundin Gold Inc. Gruvnäring 
Lundin Mining Corporation  Gruvnäring 
Maha Energy AB Fossila bränslen  
MilDef Group AB  Vapen och/eller krigsmateriel  
Neste Oyj  Fossila bränslen  
NGEx Minerals Ltd Gruvnäring 
Nordic Mines AB Gruvnäring 
Norsk Hydro ASA  Gruvnäring 
PGS ASA  Fossila bränslen  
Ratos AB  Fossila bränslen  
Saab AB Vapen och/eller krigsmateriel  
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Seadrill Ltd  Fossila bränslen  
Semafo Gruvnäring 
ShaMaran  Fossila bränslen  
Subsea 7 S.A.  Fossila bränslen  
Swedish Match AB Tobaksproduktion 
Tethys Oil AB Fossila bränslen  
TGS-NOPEC Geophysical Company ASA  Fossila bränslen  
UPM-Kymmene Oyj  Fossila bränslen  
Viking Supply Ships AB  Fossila bränslen  

 
Inga överträdelser mot Skandia Sverige Hållbars exkluderingskriterier har skett under 2021. 
 

Fondbolaget har påverkat   
 
Skandia Fonder använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Vi har under 2021 haft 
kontakt med ett antal bolag i Skandia Sverige Hållbar för att påverka dem i en mer hållbar riktning.  
 
Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat, proaktivt i förebyggande 
syfte eller genom att rösta på bolagsstämmor. Ett påverkansarbete kan även ske genom att fonden 
representeras i ett bolags valberedning. 
 
Skandia Fonder har under 2021 varit i kontakt med 47 bolag, för Skandia Sverige Hållbars räkning, i syfte att 
påverka dem i en hållbar riktning. Följande bolag har kontaktats: 
 
Bolag Typ av påverkan 
AddLife AB  tematisk, bolagsstämma 
Addtech AB  tematisk, bolagsstämma 
Alfa Laval AB tematisk, bolagsstämma 
Arise AB tematisk, bolagsstämma 
ASSA ABLOY AB  tematisk 
AstraZeneca PLC tematisk 
Atlas Copco AB  tematisk, bolagsstämma 
Beijer Ref AB  tematisk, bolagsstämma 
Bufab AB tematisk, bolagsstämma 
Dometic Group AB tematisk, bolagsstämma 
Electrolux AB  tematisk, bolagsstämma 
Electrolux Professional AB  tematisk 
Elekta AB  tematisk, bolagsstämma 
Eolus Vind AB  tematisk, bolagsstämma 
Epiroc AB  tematisk, bolagsstämma 
EQT AB tematisk, bolagsstämma 
Essity AB  tematisk 
Genova property group ab proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Getinge AB  tematisk 
H&M Hennes & Mauritz AB tematisk 
Hexagon AB  tematisk, bolagsstämma 
HMS Networks AB tematisk, bolagsstämma 
Indutrade AB tematisk, bolagsstämma 
Investor AB  tematisk, bolagsstämma 
Latour AB Investment  tematisk 
Lifco AB  tematisk, bolagsstämma 
Midsona AB  tematisk, bolagsstämma 
NIBE Industrier AB  tematisk 
Nordea Bank Abp tematisk 
Nordic Entertainment Group AB  proaktiv, tematisk, bolagsstämma 
Nyfosa AB tematisk, bolagsstämma 
Proact IT Group AB tematisk, bolagsstämma 
Sinch AB tematisk, bolagsstämma 
Skandinaviska Enskilda Banken AB  tematisk 
Skanska AB  tematisk 
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SKF AB  tematisk, bolagsstämma 
Stillfront AB bolagsstämma 
Stora Enso Oyj  proaktiv, tematisk 
Storytel ab proaktiv, bolagsstämma 
Sweco AB  tematisk, bolagsstämma 
Swedish Orphan Biovitrum AB tematisk, bolagsstämma 
Tele2 AB  tematisk, bolagsstämma 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson  tematisk, bolagsstämma 
Thule Group AB tematisk, bolagsstämma 
Troax Group AB  tematisk 
VNV Global AB tematisk 
Volvo AB  tematisk, bolagsstämma 

 
Här följer exempel beskrivet utifrån miljö-, socialt eller bolagsstyrningsaspekter. 
 

• H&M (miljö) Bolaget har många hållbarhetsutmaningar kopplat till både arbetsvillkoren i bolaget och i 
leverantörsleden samt bolagets klimatpåverkan i sin värdekedja.  
 
Skandia har under året haft en löpande dialog med bolaget kring dess strategier för att minska sin 
klimatpåverkan genom både klimatomställning och innovation. H&M arbetar med att sätta mer ambitiösa 
klimatmål i närtid för att accelerera omställningen och för att effektivisera och energioptimera 
tillverkningsprocesserna. Bolaget arbetar även genom flera initiativ med att influera kunderna till en mer 
hållbar och medveten konsumtion. Dialogen fortsätter under 2022.        

   

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (socialt) Bolaget har hållbarhetsutmaningar, men även möjligheter 
genom sin verksamhet. På senare tid har bolaget uppmärksammats på grund av bristande 
regelefterlevnad och mutor. Något som delvis är en industririsk men även en specifik bolagskultursrisk. 
Bolaget fick i slutet av 2019 höga böter på grund av detta och har blivit ålagda av amerikanska 
myndigheter att skyndsamt stärka sina strukturer för regelefterlevnad och riskhantering. LM Ericsson har 
även människorättsutmaningar i flera av de marknader som bolaget är verksam i eftersom det kan vara i 
politiskt instabila länder eller i konfliktområden. 
 
Skandia har under året haft en löpande dialog med LM Ericsson kring både regelefterlevnadsriskerna och 
arbetet med att stärka dessa processer och rapporteringen samt en dialog kring människorättsriskerna i 
högriskmarknader. Bolaget har under året vidtagit ytterligare åtgärder och har stärkt transparensen i sin 
rapportering. Dialogen fortsätter under 2022. 
 

• Stillfront AB (bolagsstyrning) Inför Stillfronts årsstämma lade bolagets styrelse fram ett förslag om 
personaloptionsprogram. Ingen egen investering krävdes för programdeltagarna och dessutom leder det 
till för hög utspädning av aktiekapitalet. En kombination av dessa faktorer avgjorde att Skandia Fonder 
röstade mot förslaget i likhet med tidigare år.  

 
Genomförda påverkansaktiviteter är i linje med förköpsinformationen. Ingen avvikelse mot vad som angetts i 
informationsbroschyren har skett under 2021. 
 
Skandia Fonder har för fonden använt Nordic Investor Services (NIS) som röstningsrådgivare för att analy-
sera förslag till beslut inför bolagsstämmor. NIS har utgått från Skandia Fonders policy för ägarstyrning och 
vägledande principer vid sin rådgivning. 

 
 
 


