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Skandia Fonders kommentar kring Swedwatchs rapport ”Turning the tide”
I en ny rapport av Swedwatch granskas hur 10 svenska fondbolag adresserar klimatfrågan i sin
investeringsverksamhet. Skandia Fonder är ett av de granskade fondbolagen. Studien visar att
Skandia Fonders samlade innehav har större exponering mot förnybar energi och mindre exponering
mot utvinning av fossila bränslen än 2-gradersmålet.
Swedwatch noterar att fondbolagen har gjort betydande framsteg på klimatområdet sedan deras
tidigare studie, men att det krävs mer. Vi delar Swedwatchs uppfattning. Klimatfrågan är ett
prioriterat område för oss och under utveckling.
Några axplock kring hur Skandia adresserar klimatfrågan idag:
Skandiakoncernen
• Skandia är 100% klimatneutralt. Sedan 2012 klimatkompenserar vi för alla koldioxidutsläpp
genererade från verksamheten från våra egna kontor.
Skandias produkterbjudande
• Under 2017 Svanenmärkte Skandia Fonder tre fonder. Fonderna premierar bolag med ett bra
klimatarbete. En av dessa fonder bidrar även till WWF’s globala miljöarbete och har totalt
skänkt mer än 160 miljoner kronor.
• Inom ramen för fondförsäkring erbjuder Skandia ytterligare fonder med särskild
hållbarhetsinriktning, bland annat en tematisk klimatfond (aktiefond) och en fond inriktad på
gröna obligationer.
Skandias kapitalförvaltning
• Vi söker löpande efter attraktiva investeringsmöjligheter i förnybar energi. Skandia Liv
investerar exempelvis i fyra svenska vindkraftparker som kommer att producera energi som
motsvarar den årliga elförbrukningen för 79 000 hushåll.
• Skandia investerar inte i bolag som utvinner kol.
• Vi har undertecknat FN-initiativet Montreal Carbon Pledge, vilket innebär att vi mäter och
redovisar koldioxidavtrycket i våra aktiefonder.
• För Skandias livportfölj och utvalda fonder har vi på tidigt stadium använt oss av samma
metod för scenarioanalys som Swedwatch gör i rapporten.
• Vi analyserar våra innehavs klimatpåverkan och arbetar för att bolagen vi investerar i ska
minska sin klimatpåverkan och förbättra rapporteringen av klimatdata, t ex deltar vi aktivt i
PRI’s påverkansinitiativ på temat.
Skandia Fastigheter
• Skandias fastighetsbolag har utvecklat stadsdelen Masthusen i Malmö som är den första i sitt
slag i Norden som har hållbarhetscertifierats enligt systemet BREEAM Communities.
• Skandias fastighetsbolag har installerat Sveriges största solcellsanläggning på taket på Väla
Centrum i Helsingborg.
Vi välkomnar konstruktiv granskning som ytterligare kan driva på utvecklingen av verktyg för att
utvärdera klimataspekter inom kapitalförvaltning.
Ytterligare information
Koldioxidavtryck för Skandia Fonders aktiefonder hittar ni här: Koldioxidavtryck
Skandias ställningstaganden på temat hittar ni här: Miljö & klimat, Fossila bränslen - kol
Skandia Fonders redovisning av bolagspåverkan hittar ni här: Bolagspåverkan

