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Skandia Fonders kommentar kring Swedwatchs och Fair Finance Guides rapport
”Silent approval”
I en ny rapport av Fair Finance Guide och Swedwatch granskas de sju största bankerna i Sverige kring
deras tillämpning av hållbarhetskrav i investeringar. Skandia, genom fondbolaget Skandia Fonder, är
en av de granskade aktörerna. Rapporten utvärderar hur mänskliga rättigheter, framför allt kopplat
till palmoljeplantager, på Borneo har beaktats i investeringarna och hur fondbolaget har agerat. I
undersökningen granskas speciellt bolagen AAK, BHP Billiton, Deutsche Bank och IOI Corp. Skandia
Fonder har innehav i tre av dessa (AAK, BHP Billiton och Deutsche Bank). Skandia Fonder har haft
dialog med alla dessa tre bolag. Dialogerna har berört flera relevanta hållbarhetsfrågor såsom
åtgårder efter en dammolycka, leverantörsfrågor kopplade till sheakärnor samt penningtvätt, men vi
har inte specifikt drivit påverkan utifrån de frågeställningar som Swedwatch och Fair Finance Guide
tar upp i den här rapporten.
För att säkerställa en opartisk bedömning från flera källor och perspektiv anlitar Skandia Fonder tre
ledande och oberoende analysfirmor för hållbarhetsanalys och incidentbevakning av samtliga
innehav. Ingen av de tre analysfirmorna har flaggat de fall som rapporten tar upp som prioriterade
för påverkansarbete.
Om Skandia bedömer att ett bolag har brister i hållbarhetsarbetet eller bryter mot internationella
hållbarhetsrelaterade normer sätt bolaget upp på Skandias observationslista och en
påverkansprocess inleds – antingen av Skandia själva eller i samarbete med någon av våra två
leverantörer av påverkanstjänster. I de fall vi inte ser förändringsvilja hos bolaget kan det bli föremål
för exkludering. Skandia Fonder har idag underkänt totalt ca 130 bolag, varav fem bolag med
anledning av brister i skogsbruk/palmoljeplantager.
Vi välkomnar konstruktiv granskning som ytterligare kan driva på utvecklingen inom ansvarsfulla
investeringar. Att granska, analysera och föra dialog med bolag kring ursprungsbefolkningars
rättigheter är svårt, men ett viktigt arbete som vi vill fortsätta att utveckla. Vi tar till oss av
rapportens rekommendationer i vårt fortsatta arbete.
Skandia Fonders exkluderingslista hittar ni här:
https://www.skandia.se/globalassets/pdf/spara/skandia-fonder/ansvarsfullainvst/exkluderingslistan/exkluderingslista.pdf
Skandia Fonders redovisning av bolagpåverkan hittar ni här:
https://www.skandia.se/globalassets/pdf/spara/skandia-fonder/ansvarsfulla-invst/skandiasbolagspaverkan-2016.pdf
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