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1. Skandias Svanenmärkta fonder
Skandia erbjuder tre Svanenmärkta fonder; Skandia Sverige Hållbar, Skandia Världsnaturfonden och
Skandia Cancerfonden. Den här rapporten beskriver fondernas hållbarhetskriterier och innehav.
Skandia Sverige Hållbar, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden är aktivt förvaltade
aktiefonder som huvudsakligen investerar i bolag på Stockholmsbörsen. Fonderna kan även investera upp
till 10 procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Aktieurvalet baseras
på långsiktig fundamental analys och inkluderar ett fokus på hållbart värdeskapande.
Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden är så kallade matarfonder till mottagarfonden
Skandia Sverige Hållbar. Skandia Världsnaturfonden och Skandia Cancerfonden är ideella fonder, vilket
innebär att 2 procent av fondernas värde varje år går till WWF respektive Cancerfonden - Riksföreningen
mot Cancer.
Fondernas hållbarhetskriterier
Fondernas modell innebär (1) att vissa sektorer exkluderas, (2) att bolagens ESG-arbete analyseras och
(3) att bolag med en utmärkande hållbarhetsansats premieras.
1. Exkludering av
investeringar i kontroversiella sektorer och
bolag som inte följer
internationella normer
(tillåten omsättning från det
exkluderade området inom
parantes)

Fonderna väljer bort:
• Produktion av tobak (0%)
• Produktion och utveckling av kontroversiella vapen (0%)
• Produktion och utveckling av konventionella vapen (5%)
• Utvinning och raffinering av fossila bränslen och/eller uran (5%)*
• Kraftgenerering från fossila bränslen och/eller uran (5%)*
• Produktion av GMO-grödor (5%)
• Avvikelser från internationella normer, exempelvis UN Global
Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
Fonden iakttar stor försiktighet vid investering i gruvbolag.

2. ESG-arbete
Aktivt och relevant arbete
med miljö, mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor,
affärsetik, bolagsstyrning
3. Utmärkande
hållbarhetskoppling
Välja in/premiera bolag som
har en affärsidé som knyter
an till hållbar utvecklingb

Fonderna väljer in:
Fonderna investerar företrädesvis i bolag som har ett proaktivt och
systematiskt arbete för att minimera negativ påverkan och optimera
positiv inverkan från verksamheten på miljö, hälsa och samhälle,
både på kort och lång sikt. Bolag förväntas kunna uppvisa ett
trovärdigt och relevant hållbarhetsarbete, inklusive policyer, strategier
och relevant rapportering.
Bolag vars verksamhet tydligt bidrar till en hållbar utveckling
premieras, där det är möjligt.

* Undantag kan göras i de fall en övervägande del av bolagets verksamhet är kopplad till förnybar energi, i linje med Svanens kriterier O5 och O6.

Svanenmärkta fonder syftar till att fondförvaltaren ska använda kapitalet och ägandet
för att påverka de företag som fonden investerar i att utvecklas i en mer hållbar riktning.
Fonden ska uppfylla 25 obligatoriska krav som rör exkludering, inkludering, transparens
och påverkan. Svanen är en nordisk miljömärkning vilket betyder att de nordiska
länderna har miljömärket Svanen gemensamt. Läs mer på svanen.se/spararen.
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2. Fonderna har miljö och hälsa i fokus
Efter att FN:s globala hållbarhetsmål och Parisavtalets klimatmål antogs 2015 har frågor relaterat till
hållbar utveckling kommit högre upp på agendan både inom politiken och i näringslivet. Positioneringen
inför de globala trender som ojämn fördelning av resurser och ändrade konsumtionsmönster, blir därmed
allt viktigare parametrar för flertalet av de bolag vi investerar i.
Som en del i vår bolagsanalys bedömer vi bolagen både utifrån deras produkter och tjänster och hur de
bedriver sin verksamhet. Svanen ställer krav på att minst 50 procent av förvaltat kapital är investerat i
bolag med starkt hållbarhetsarbete. Sedan fonderna Svanenmärktes har andelen bolag med starkt
hållbarhetsarbete varit cirka 70-75 procent av fondernas kapital.
Vi söker löpande efter attraktiva investeringsmöjligheter i bolag med en affärsidé som bidrar till en hållbar
utveckling. Särskilt fokus läggs på miljö och hälsa.
Miljö och klimat
Klimatfrågan bedöms som en av vår tids största utmaningar och något som flera av FN:s globala
hållbarhetsmål adresserar. Särskilt mål 7 - Hållbar energi för alla - och mål 13 - Bekämpa klimatförändringen - har bäring på klimatfrågan. Genom att investera i klimatanpassade lösningar vill vi bidra i
rätt riktning.
I fondernas bolagsurval premieras bolag som har ett proaktivt klimatarbete och/eller utvecklar produkter
som bidrar till en bättre miljö.
Tema miljö
I fonderna finns bland annat följande bolag, som har produkter och tjänster som till exempel bidrar till
energieffektivitet, ren luft och infrastruktur:
Climeon är ett nynoterat bolag som omvandlar spillvärme från industrier och geotermisk värme till
el. Climeons teknik är den första som i större skala kan utnyttja dessa energikällor för att generera
el och har därmed möjlighet att bidra till världens energiomställning.
Tomra tillverkar system för återvinning och sortering av avfall, t ex returautomater för flaskor och
burkar. Deras pantautomater finns hos de flesta dagligvarubutiker i Sverige.
NIBE är marknadsledande inom hållbara energilösningar såsom bergvärmepumpar,
luftvärmepumpar och varmvattenberedare. NIBE tillverkar även solcellspaket och pelletspannor.
PowerCell Sweden är ett bränslecellsbolag som utvecklar miljöanpassade elgeneratorer med
bränsleceller. Bolaget har utvecklat en bränslecellsteknik som används som kraftkälla för bilar och
stationära applikationer.
Garo utvecklar och tillverkar bland annat laddstationer för elbilar, solpaneler och produkter som
bidrar till energibesparing.
Nederman tillverkar produkter med fokus på luftfiltrering och återvinning för industrin. Bolagets
produkter bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker
arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet.
Alfa Laval tillverkar bl a värmeväxlare, separatorer, pumpar och ventiler som hanterar olika
miljöproblem, t ex rening av vevhusgaser från lastbilar och avvattning av rötslam i reningsverk.
Vidare är bolagets värmeväxlare mycket energieffektiva, vilket medför lägre energianvändning och
koldioxidutsläpp.
ABB är ett globalt bolag med fokus på kraft och automation. Bolaget tillverkar produkter och
erbjuder tjänster för ökad energieffektivitet framför allt inom industrin, vilket minimerar miljöpåverkan
under hela livscykeln.
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Hälsa
En av de främsta samhällsutmaningarna i Sverige är ökande ohälsa bland den yrkesarbetande
befolkningen och höga kostnader för fysisk och psykisk sjuk- och hälsovård. Dessutom finns det ett ökat
behov av frisk- och sjukvård på grund av en åldrande befolkning. FN:s globala mål nummer 3 - Hälsa och
välbefinnande - fokuserar särskilt på hur vi ska kunna främja en bättre hälsa.
I fondernas bolagsurval premieras bolag som har ett hälsofrämjande arbete för den egna personalen
och/eller utvecklar produkter som bidrar till en bättre hälsa.
Tema hälsa
I fonderna finns bland annat följande bolag, som har produkter och tjänster som till exempel bidrar till ett
aktivt liv, minskade trafikolyckor, högre livskvalitet:

Novo Nordisk är ett läkemedelsbolag som är världsledande inom, bioteknik och
biomedicin. Novo Nordisk utvecklar produkter för förebyggande och behandling av
diabetes – en av de snabbast växande sjukdomarna i världen.
Autoliv tillverkar produkter för ökad trafiksäkerhet, såsom krockkuddar,
säkerhetsbälten, bilbarnstolar samt teknik för självkörande bilar. Bolagets produkter
räddar uppskattningsvis 30 000 liv varje år och förhindrar ännu fler skador.
Thule utvecklar sport- och fritidsprodukter som ska underlätta för ett aktivt liv, t ex
cykelhållare, skidhållare, joggingvagnar, cykelbarnstolar och vandringsryggsäckar.
Addlife är ett bolag specialiserat mot medicinteknik och biomedicinsk forskning.
Bolaget utvecklar bland annat medicinsk utrustning och hjälpmedel för hemsjukvård.
Essity är ett globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer
produkter såsom toalettpapper, tvål, handdesinfektion, sårvård, blöjor,
inkontinensprodukter och mensskydd. Bolaget säljer produkter både till andra företag
och till privatpersoner.
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3. Fondernas koldioxidavtryck
Vi mäter årligen koldioxidavtrycket i alla våra aktiefonder 1.Mätningar visar att våra Svanenmärkta fonders
koldioxidavtryck är ca 70 procent lägre än för ett svenskt jämförelseindex. De bolag som bidrar mest till
fondernas koldioxidavtryck är verkstadsbolag som Atlas Copco och Sandvik. I övrigt har fonderna framför
allt innehav i lågutsläppande sektorer.

ton CO2/miljon kr
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2,3 ton CO2e per miljon kr bolagsintäkter – anger hur mycket koldioxid bolagen i Skandia Sverige
Hållbar släpper ut i relation till sina intäkter, dvs hur koldioxideffektiva bolagen i fonden är.
1,2 kg CO2e per investerade 1 000 kr i fonden – anger hur mycket koldioxid som 1 000 kr investerade i
fonden motsvarar.
Det redovisade koldioxidavtrycket anger hur mycket koldioxid bolagen i fonden själva släpper ut från den
egna verksamheten samt från inköpt energi (scope 1 och scope 2 enligt GHG Protocol 2). Om man ser till
hela livscykeln, inklusive de utsläpp som genereras i leverantörskedjan och under användningsfasen av de
produkter som bolagen tillverkar (scope 3), står det ovan redovisade för ca 25-35 procent. För vissa
sektorer, t ex energiutvinning och biltillverkning, så härrör en betydande del av utsläppen från
användningsfasen (scope 3), medan i energiintensiva sektorer, t ex stål-och cementindustrin, så kommer
en större del från själva produktionen (scope 1-2).

1

Disclaimer
Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris på koldioxid, och underlättar
på-verkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och
trans-parens. Måttet ska ses i kontext av fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.
Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att
variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Även
växelkursförändringar påverkar mätningen.

Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat eftersom:
•
Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av beräkningarna och inte heller de
vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen av ett företags produkter,
•
Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
•
Endast vissa tillgångsslag mäts,
•
Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
•
Information om fossila reserver inte ingår,
•
Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en övergång till ett koldioxidsnålt
samhälle.
2
GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) har utvecklats av World Resources Institute (WRI) och World Business Council on
Sustainable Development (WBCSD) och är en global standard för mätning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp.
(http://www.ghgprotocol.org)
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Generellt gäller att fonder som investerar i energiintensiva industrier såsom ståltillverkare, cementtillverkare och kraftproducenter ofta har högre koldioxidavtryck än fonder som investerar mer i sektorer
med låg energianvändning såsom IT och finans. Även geografi har betydelse för koldioxidavtrycket.
Sverigefonder är generellt sett ett bra alternativ om man söker en klimateffektiv portfölj. Det beror dels på
att svenska bolag ofta har ett bra klimatarbete och dels på att den svenska energimixen till stor del kommer
från vatten- och kärnkraft som ger upphov till lägre koldioxidutsläpp än många andra energiformer. Skandia
Sverige Hållbar hade per årsskiftet 2017/18 inga innehav i energiintensiva sektorer såsom energisektorn,
stålindustrin, cementindustrin eller kraftförsörjning, vilket förklarar fondens förhållandevis låga
koldioxidavtryck.
1 000 kr investerade i Skandia Sverige Hållbar ger årligen upphov till ca 1,2 kg CO2e. Det är ca 4 kg
mindre CO2e än motsvarande investering i ett svenskt jämförelseindex och ca 16 kg mindre CO2 än i ett
globalt jämförelseindex. Nedan visas även en jämförelse med en flygresa och bilresa. 3

1,2 kg CO2
1000 kr investerat
i fonden

3

5,2 kg CO2
1000 kr investerat i
svenskt index

20 kg CO2
Bilresa Stockholm-Västerås
(mellanstor bensinbil)

Källa: The International Civil Aviation Organization (ICAO). Trafikverket

150 kg CO2
Flygresa Stockholm–Paris
(en passagerare)
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4. Framåtblickande klimatmodell
Skandia har låtit organisationen 2 Degrees Investing Initiative analysera Skandia Världsnaturfonden för att
se hur väl fonden ligger i linje med 2-gradersmålet. Deras modell utgår från ett vetenskapligt baserat
scenario för den globala koldioxid-budgeten, vilket sedan brutits ner i ett antal klimatpåverkande
branscher. Analysen visar om fonden är över- eller underexponerad mot teknologierna i 2gradersscenariet. Modellen tittar på tre sektorer – kraftbolag, utvinning av fossila bränslen och
biltillverkning.
Skandias analys
Skandia Världsnaturfonden har relativt liten exponering mot de tre sektorer som används i modellen vilket
innebär att modellen redovisar en relativt begränsad del av fondens innehav (10 procent). Dessa sektorer
beräknas dock stå för 70-90 procent av utsläppen. Modellen fångar inte upp investeringar i bolag som
utvecklar teknik för att möjliggöra en övergång till förnybara bränslen eller energieffektivisering. I dagsläget
finns ingen etablerad modell som fångar upp alla aspekter, men Skandia fortsätter följa utvecklingen av
metoder och modeller för att mäta fonders indirekta klimatpåverkan med ambitionen att kunna ge mer
heltäckande information till våra kunder i framtiden.

Kraftbolag
Skandia Världsnaturfonden ligger långt över
målet vad gäller
exponering mot förnybar
energi och har ingen
exponering mot
kraftgenerering från gas
eller kol.

Fossila bränslen

Biltillverkare

Skandia Världsnaturfonden har ingen
exponering mot utvinning
av olja, gas eller kol.
Modellen tittar på exponering mot elbilar,
hybridbilar och förbränningsmotorer.
Skandia Världsnaturfondens exponering
mot elbilar ligger över 2-gradersmålet
(grön), medan exponeringen mot
hybridbilar ligger under målet (röd) och
exponeringen mot förbränningsmotorer
ligger ungefär i linje med målet (gul).

Sammantaget visar modellen att Skandia Världsnaturfonden på flera områden indikativt ligger över
2-gradersmålet, medan den på ett område ligger under målet. Utmaningen för fonden, som framför allt
investerar i svenska bolag och därmed har ett begränsat investeringsunivers, är att det för vissa
teknologier finns begränsat med bolag att investera i som bidrar till uppfyllandet av målet.
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5. Fondbolaget påverkar
Skandia har ett aktivt påverkansarbete vilket bland annat inkluderar bolagsdialoger, röstning på
bolagsstämmor och deltagande i valberedningar.
Påverkansarbetet sker antingen av Skandia på egen hand eller tillsammans med andra investerare, till
exempel inom ramen för FNs initiativ för ansvarsfulla investeringar, (PRI), eller genom våra leverantörer av
påverkanstjänster (ISS-Ethix och GES International). Under 2017 har Skandia och våra analysleverantörer
haft kontakt med runt 250 bolag med anledning av bolagens hållbarhetsarbete eller i
bolagsstyrningsärenden. Påverkansarbetet kan antingen ske reaktivt, det vill säga när en incident inträffat,
proaktivt i förebyggande syfte eller tematiskt då ett specifikt tema adresseras samtidigt för flera bolag. Med
andra ord är inte alla dialoger och ägarstyrningskontakter ett resultat av att vi sett brister i bolaget, utan
kan lika väl vara en del av vårt arbete som aktiva ägare.
Skandia Sverige Hållbar, Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden investerar företrädesvis i
bolag som har ett proaktivt och systematiskt hållbarhetsarbete. I fonderna kan det dock även finnas några
bolag som ännu inte kommit så långt i utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete. Det kan till exempel handla
om mindre bolag, inte sällan miljöteknikbolag som utvecklar en produkt som bidrar till en bättre miljö, men
som ännu inte formulerat policyer och riktlinjer för hur de arbetar i sin egen verksamhet.
I andra fall kan det handla om bolag där vi i vår bolagsanalys identifierat brister i hållbarhetsarbetet. Vi
kontaktar då bolaget i syfte att säkerställa att de arbetar för att åtgärda bristerna. I de fall vi inte bedömer
att bolaget kommer utveckla hållbarhetsarbetet tillräckligt eller komma tillrätta med bristerna inom en
acceptabel tidsram kommer innehavet att avyttras.
Aktiviteter under 2017 gentemot bolag som återfinns i Skandia Sverige Hållbar, Skandia
Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden per årsskiftet 2017/18.
Bolag

Aktivitet

Addlife ab

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Framfört synpunkter beträffande långsiktigt incitamentsprogram.

Addtech B

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Framfört synpunkter beträffande bemyndigande att överlåta återköpta aktier.

Alfa Laval

• Fört diskussion om miljörelaterad produktutveckling samt kring bolagets
miljömål.

Atlas Copco B

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Fört diskussion om övergripande hållbarhetsstrategi, affärsetik,
klimatrapportering mm.

Bufab Holding ab

• Fört diskussion om övergripande hållbarhetsstrategi och –rapportering.

Collector

• Framfört synpunkter beträffande bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.

Enea ab

• Framfört synpunkter beträffande bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier, samt bemyndigande att överlåta återköpta aktier.

Ericsson

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Fört diskussion om övergripande hållbarhetsstrategi, affärsetik och säkerhet.

Essity AB

• Fört diskussion om övergripande hållbarhetsstrategi, skogsbruk, affärsetik mm.

Skandias Svanenmärkta fonder

Sida
10/14

Bolag

Aktivitet

Evolution Gaming Group

• Fört diskussion om ansvarsfullt spelande och affärsetik.

Hennes & Mauritz B

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.

Hexagon B

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Fört diskussion om bakgrunden till den rättsprocess som bolagets VD varit
föremål för.

Indutrade

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag, bortsett från punkten kring långsiktigt
incitamentsprogram.
• Framfört synpunkter beträffande långsiktigt incitamentsprogram.
• Fört diskussion om övergripande hållbarhetsstrategi.

Investment AB Latour

• Framfört synpunkter beträffande bemyndigande att överlåta återköpta aktier.

Kindred Group plc

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Framfört synpunkter beträffande bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.
• Fört diskussion om ansvarfullt spelande.

NetEnt AB

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Fört diskussion om ansvarfullt spelande.

Nibe Industrier ab

• Framfört synpunkter beträffande bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.

Nordea

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Fört diskussion beträffande affärsetik, ffa penningtvätt.

ProAct IT Group

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.

Resurs Holding AB

• Röstat på bolagsstämman (extrastämma). Röstade i enlighet med styrelsens och
valberednings förslag.

Sandvik

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag, bortsett från punkten kring långsiktigt
incitamentsprogram.
• Framfört synpunkter beträffande långsiktigt incitamentsprogram.

SEB A

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.

Securitas B

• Framfört synpunkter beträffande långsiktigt incitamentsprogram.
• Fört diskussion om övergripande hållbarhetsstrategi, arbetsvillkor, affärsetik mm.

Swedbank A

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag, bortsett från valet av en styrelseledamot (Peter
Norman).

Thule Group ab

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Framfört synpunkter beträffande långsiktigt incitamentsprogram.

Troax Group ab

• Fört diskussion om övergripande hållbarhetsstrategi och -rapportering.

Volvo B

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.
• Fört diskussion om affärsetik och miljörelaterad produktutveckling.

Skandias Svanenmärkta fonder

Sida
11/14

Aktiviteter under 2017 gentemot bolag som funnits i fonderna tidigare under året, men som inte
finns i fonderna per årsskiftet 2017/18.
Bolag

Aktivitet

Bio Gaia

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.

Dometic

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag.

Husqvarna

• Framfört synpunkter beträffande bemyndigande att besluta om nyemission av
aktier.

NCC

• Framfört synpunkter beträffande långsiktigt incitamentsprogram.

Nobia

• Röstat på bolagsstämman. Röstade i enlighet med styrelsens och
valberednings förslag, bortsett från punkten kring långsiktigt
incitamentsprogram.
• Framfört synpunkter beträffande långsiktigt incitamentsprogram.

SCA

• Röstat på bolagsstämman och extrastämman. Röstade i enlighet med
styrelsens och valberedningens förslag.
• Fört diskussion om övergripande hållbarhetsstrategi, skogsbruk, hälsa och
säkerhet.

Fullständig förteckning över Skandia Fonders röstningsförfarande och påverkansarbete finns på
skandia.se/fonder.
Fonderna har innehav i Hexagon och Nordea. Här följer Skandias syn på bolagen.
Hexagon utvecklar bland annat mätsystem som bidrar till att öka energieffektivitet och resurseffektivitet,
förbättra arbetsmiljö och minska användningen av farliga ämnen. Till exempel erbjuder Hexagon lösningar
för att effektivisera jordbruk och förbättra katastrofhantering.
Bolagets VD har anklagats för att ha utfört affärsetiskt tveksamma värdepappersaffärer. Han friades i
rätten på alla punkter. VD har gjort affärerna i egenskap av privatperson och de involverar inte Hexagon,
men vi förväntar oss att Hexagon förtydligar regelverket beträffande VD:s sidoverksamhet och potentiella
intressekonflikter. Vidare förväntar vi oss att Hexagon fortsätter att utveckla bolagets hållbarhetsarbete.
Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar bedöms som mycket gott. Andra delar av banken har dock
ifrågasatts både beträffande om nödvändiga rutiner för att förhindra penningtvätt finns på plats och i vilken
utsträckning Nordea varit delaktigt i att hjälpa kunder att undkomma skatt, sk Panama Papers. Nordea har
vidtagit åtgärder för komma tillrätta med bristerna. Åtgärderna har skett under överinseende av
Finansinspektionen.
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6. Fullständig innehavslista, per 31 december 2017
Skandia Sverige Hållbar, Skandia Cancerfonden och Skandia Världsnaturfonden
ABB Ltd
Addlife ab
Addtech B
Alfa Laval
Atlas Copco B
Autoliv Inc
Beijer Ref AB
Boozt ab
Bufab Holding ab
Climeon AB
Collector ab
Enea ab
Ericsson
Essity aktiebolag-b
Evolution Gaming Group
Garo ab
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
Indutrade
Investment AB Latour
Investor B
Kindred Group plc
Kinnevik AB B

Lifco ab
Modern Times Group B
Nederman Holding AB
Net Entertainment
Nibe Industrier ab
Nordea Bank
Novo Nordisk
Outotec oyj
Powercell Sweden ab
ProAct IT Group
Resurs Holding ab
Rovio Entertainment oy
Sandvik
SEB A
Securitas B
Swedbank A
Thq Nordic ab
Thule Group ab/the
Tomra Systems asa
Transtema Group ab
Troax Group ab
Volvo B

Exkluderingar
Fonderna exkluderar bolag involverade i produktion av tobak, vapen, utvinning och raffinering av fossila
bränslen och/eller uran, kraftgenerering från fossila bränslen och/eller uran, produktion av GMO-grödor
och bolag som avviker från internationella normer, exempelvis UN Global Compact och OECD’s riktlinjer
för multinationella företag. Nedan redovisas vilka bolag i fondernas index (SIX Portfolio Return Index) som
var exkluderade per 2017-12-31.
Bolag

Skäl för exkludering

Africa oil corp
Blackpearl Resources Inc
EnQuest PLC
Lundin Petroleum
Tethys oil ab
Concordia Maritime B
Ratos
Swedish Match
SAAB

Utvinning av fossila bränslen
Utvinning av fossila bränslen
Utvinning av fossila bränslen
Utvinning av fossila bränslen
Utvinning av fossila bränslen
Tjänster till utvinning av fossila bränslen
Tjänster till utvinning av fossila bränslen
Produktion av tobaksprodukter
Vapen

Vidare iakttar fonderna stor försiktighet vid investering i gruvbolag och har därför inga innehav i bolag
involverade i utvinning av metaller och mineraler.
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7. Om Skandia Fonder
Skandia Fonder AB har ett brett utbud av fonder. Ansvarsfulla investeringar är en viktig del av
fondförvaltningen och vi har exempelvis signerat FNs initiativ för ansvarsfulla investeringar, har
ställningstaganden kring kontroversiella frågor och är aktiva ägare. Alla förvaltare arbetar med ansvarsfulla
investeringar som en integrerad del av investeringsprocessen. Våra prioriterade hållbarhetsteman är
miljö, hälsa och hållbara städer.

Skandia fonder
106 55 Stockholm
Tel. 0771 55 55 00
skandia.se/fonder
Här köper du våra fonder:
Skandiabanken, skandia.se
Kundservice: 0771–55 55 00, dagligen 06.00–24.00
Epost: fonder@skandiabanken.se

