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Inledning

SEB Investment Management är en av de ledande 
kapitalförvaltarna i Norden och förvaltar tillgångar i 
olika fonder och mandat för privatpersoner, företag och 
institutionella kunder. Under året uppgick det förval-
tade kapitalet i SEB Investment Managements fonder 
till totalt 831 miljarder kronor. Vi har lång erfarenhet 
och gedigen kunskap inom olika tillgångsslag – aktier, 
räntebärande, alternativa investeringar och multi- 
management – och cirka 100 portföljförvaltare. 

Vårt uppdrag är att skapa en bättre ekonomisk 
framtid för våra kunder, genom hållbara investeringar. 

SEB Investment Management är en långsiktig 
kapitalförvaltare. Hållbara investeringar är avgörande 
för att lyckas med vår investeringsstrategi och vårt 
övergripande mål – att optimera avkastningen för våra 
kunder och samtidigt undvika att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Det är vårt ansvar att göra affärer på ett etiskt och 
hållbart sätt. Och det är vårt ansvar att i arbetet med 
att möta våra kunders behov också värna om miljö och 
mänskliga rättigheter. 

Händelserikt år för  
hållbara investeringar
Syftet med denna rapport är att ge våra kunder och andra intressenter information om 
SEB Investment Managements arbete och framsteg vad gäller hållbara investeringar. 
2021 var ett händelserikt år med bland annat åtaganden om nettonollutsläpp av 
växthusgaser och en ny hållbarhetspolicy.

Klimatförändringarna är vår tids största  utmaning. 
Det finns tydliga vetenskapliga bevis för de  betydande 
riskerna för vår planet – och vissa regioner, invånare 
och ekonomiska sektorer är redan i hög grad påverkade. 
Klimatförändringarna innebär också allvarliga risker för 
den långsiktiga stabiliteten i de finansiella systemen. 

SEB Investment Management bidrar till att påskynda 
minskningen av den globala ekonomins utsläpp av 
växthusgaser, samtidigt som vi upprätthåller vårt 
åtagande som förvaltare att långsiktigt leverera god 
riskjusterad avkastning.

Under 2021 anslöt vi oss till Net Zero Asset   
Managers initiative.
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Nyckeltal 2021 

Inledning

Förvaltade  
tillgångar per  
kundsegment

 Institutionella investerare 31 %
  Privata investerare 69 %

Förvaltade  
tillgångar per  
tillgångsslag

 Aktier 56 %
  Räntebärande 19 %
 Multi-management 21 %
  Alternativa investeringar 4 %

Förvaltade tillgångar  
enligt SFDR2-klassificering 

 Artikel 9 2 %
  Artikel 8 80 %
 Artikel 6 18 %

SEB Investment Management1 Nyckeltal för hållbarhet

•   831 miljarder kronor i förvaltat kapital  
i SEB Investment Managements fonder

• En diversifierad kund- och tillgångsbas
2040
Målsättning att uppnå nettonollutsläpp  
av växthusgaser för det samlade kapitalet  
i fonder år 2040

82 %
SEB Investment Managements fonder klassificerade  
som artikel 8 eller 9 enligt förordningen om  
hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)

16 %
Andel bolag i våra portföljer som sätter  
mål enligt Science Based Targets inititative

7 miljarder kronor
Totalt förvaltade tillgångar  
i mikrofinansieringsfonder

1) Vid utgången av 2021 
2) EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar2 — SEB Investment Management — Rapport om hållbarhet och aktivt ägande 2021



Inledning

Vår geografiska  
närvaro

 Sverige, Stockholm
 Finland, Helsingfors  
 Danmark, Köpenhamn
 Luxemburg

Första kvartalet
En ny hållbarhetspolicy infördes. Detta inbegriper 
bland annat målsättningen att den totala investerings-
portföljen i fonder ska ha nettonollutsläpp av växthus-
gaser år 2040, samt avyttring av fossila bränslen i alla 
SEB Investment Managements fonder.

SEB Investment Management anslöt sig till IIGCC:s  
nya riktlinjer för private equity-investerare i linje  
med Parisavtalet.

Klassificering enligt SFDR för samtliga fonder. 
82 procent av SEB:s förvaltade kapital i fonder 
klassificeras som artikel 8 (ljusgröna) eller  
artikel 9 (mörkgröna). 

Andra kvartalet
I maj lanserades den nionde mikrofinansieringsfonden.  
De mikrofinansinstitut som fonderna  investerar 
i når nästan 20 miljoner entreprenörer i över 
55 utvecklingsländer. 

Tredje kvartalet
Årlig undersökning av vilka av FN:s mål för hållbar 
utveckling (SDG) som kunderna anser viktigast.  
Fler än 7 300 av våra kunder deltog, och i linje med 
tidigare år svarade de att den viktigaste frågan är att 
motverka klimatförändringarna.

Fjärde kvartalet
SEB Investment Management anslöt sig till Net Zero 
Asset Managers initiative – en internationell grupp av 
kapitalförvaltare som åtagit sig att stödja målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. 

Lansering av två nya tematiska impactfonder enligt 
artikel 9 i förordningen för hållbarhetsrelaterade 
upplysningar. 
•  SEB Global Climate Opportunity Fund – investerar 

i bolag som bidrar till Parisavtalets långsiktiga mål 
genom att bromsa klimatförändringar eller minska 
effekterna av klimatförändringar.

•  SEB Global Equal Opportunity Fund – investerar 
i företag som ligger i framkant när det gäller 
jämställdhet och i företag som levererar tjänster  
eller produkter som, direkt eller indirekt, främjar  
lika möjligheter. 

5 Basår 2019.

2021 i korthet

35
Antal valberedningar vi deltog i  
inför stämmosäsongen 2021.

331 
Antal bolagsstämmor vi röstade vid 2021.

40,5 %
Andel kvinnor i styrelser där  
SEB Investment ingick i valberedningen  
inför årsstämman 2021.

1 250 
Antal bolag som vi fört en aktiv dialog  
med om hållbarhet och bolagsstyrning.

  Termer och begrepp förklaras närmare på sidan 32.
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Inledning

Hur var det gångna året för investeringar i allmänhet 
och hållbara investeringar i synnerhet?
Javiera Ragnartz: 2021 var ännu ett år i pandemins 
tecken och dess effekter på världsekonomin. Under 
året drevs den globala ekonomiska återhämtningen 
främst av en expansiv finans- och penningpolitik. 
Detta resulterade i generellt mycket starka globala 
aktiemarknader. Under den senare delen av året ledde 
en kombination av flaskhalsar i leverantörskedjorna 
och en stark efterfrågan till stigande inflation och 
obligationsräntor. Och under årets sista kvartal hade 
ökade geopolitiska spänningar i kombination med 
stigande energipriser negativ inverkan på ekonomin 
och marknadsutvecklingen. Vad gäller hållbara 
investeringar var 2021 ett blandat år. Även om 
klimatmötet COP26 återigen satte fokus på de åtgärder 
som länder, företag och andra aktörer vidtagit för 
att bekämpa klimatförändringarna och fullfölja de 
åtaganden som gjordes i Paris 2015, såg vi också 
stigande priser på fossil energi under delar av året.

SEB Investment Management antog en utökad 
hållbarhetspolicy under 2021 – har ni lyckats väl  
med att implementera den?
Elisabet Jamal Bergström: Det stämmer att vi i 
slutet av 2020 utarbetade en ny hållbarhetspolicy 
och klimatstrategi som infördes under 2021. Målet 
är att vårt samlade fondkapital ska vara placerat 
koldioxidneutralt 2040 med hjälp av de verktyg 
och strategier som vi som kapitalförvaltare har till 
hands. Våra fonder investerar inte i utvinning av 
fossila bränslen eller i energi producerad av fossila 
bränslen, såvida det inte finns en tydlig strategi och 
att det vidtas åtgärder för anpassning till målen i 

Parisavtalet. I våra portföljer fortsätter vi att föra en 
aktiv dialog med företag med höga utsläppsnivåer för 
att de ska fastställa vetenskapligt baserade mål och 
följa Parisavtalet. Vi förväntar oss ambitiösa mål för 
att påskynda förändringstakten. Vi har redan gjort en 
rad framsteg, men än så länge är vi bara i början av en 
ambitiös agenda för vad vi som kapitalförvaltare kan 
göra för att bidra till att världen ska lyckas nå målen 
i Parisavtalet.

SEB Investment Management är en av de största  
institutionella ägarna i svenska börsbolag. Vad var 
kännetecknande för den svenska marknaden 2021?
Elisabet Jamal Bergström: I många små och medelstora 
svenska bolag tillhör vi de största aktieägarna, vilket 
ger oss möjlighet att delta i valberedningsarbetet. 
Ett av våra fokusområden i dessa valberedningar är 
mångfald och jämställdhet, och under 2021 såg vi en 
ökad andel kvinnor i styrelser där vi var representerade 
i valberedningen. Hållbarhet och digitalisering 
är också fortsatt viktiga kompetensområden i 
företagens styrelser.

Hållbara investeringar är ett område som upplever 
en våg av nya regleringar. Vad innebär det för SEB 
Investment Management?
Elisabet Jamal Bergström: EU har satt fokus på 
den finansiella sektorn som en katalysator för 
omställningen till en mer hållbar europeisk ekonomi. 
För oss som kapitalförvaltare innebär det att vi måste 
anpassa oss till nya regelverk som syftar till att öka 
transparensen och införa gemensamma definitioner 
för gröna och hållbara investeringar. Detta kommer 
att leda till bättre och mer jämförbar information för 
slutinvesterarna, vilket är välkommet och minskar 
risken för grönmålning. Under 2021 inledde vi arbetet 
med att klassificera våra fonder i enlighet med EU:s 
förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar 
(SFDR). Detta har resulterat i att 82 procent av våra 

Ambitiös agenda för  
en ökad förändringstakt
SEB Investment Management är en av de ledande kapitalförvaltarna i Norden. Vårt uppdrag 
är att genom hållbara investeringar skapa en bättre ekonomisk framtid för våra kunder. Vi är 
övertygade om att företag som arbetar strukturerat med hållbarhet är mer framgångsrika 
på lång sikt och därigenom kan de också generera högre avkastning över tid. SEB Investment 
Management avser att vara en del av en hållbar utveckling genom att investera i företag och 
andra tillgångar som möjliggör omställningen till en mer hållbar global ekonomi.

”Målet är att allt vårt förvaltade kapital  
ska vara koldioxidneutralt 2040.”
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Inledning

förvaltade fonder nu klassas som antingen ljusgröna 
eller mörkgröna. Implementeringen av nya regleringar 
kommer fortsätta under de närmaste åren. 

Hur ser kunderna på detta?
Javiera Ragnartz: Vi har sett en ökande efterfrågan 
på hållbara investeringar, både från institutionella 
investerare och privatkunder på senare år, och vi 
tror att det är en trend som håller i sig. Enligt en årlig 
undersökning från Fondbolagens Förening anser många 

att man genom att spara och investera i hållbara fonder 
kan bidra till en hållbar utveckling, och det är ett av 
de främsta skälen till att man väljer hållbara fonder. 
Genom våra egna kundundersökningar vet vi att de 
områden som prioriteras högst av våra kunder när det 
gäller hållbar utveckling är klimatförändringar, rent 
vatten och biologisk mångfald. Därför har vi lagt ännu 
mer tonvikt vid dessa frågor det senaste året, vilket vi 
även fortsätter med under 2022.

Elisabet Jamal Bergström är chef för hållbarhet  
och ägarstyrning inom SEB Investment Management. 

Javiera Ragnartz är vd för SEB Investment Management  
och ingår i SEB:s verkställande ledning. 
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Vår klimatresa

Temperaturökning implicerad av våra investeringar

Sustainable Development Scenario (SDS): 
SDS är ett scenario som redovisas i IEA:s rapport World 
Energy Outlook (WEO) 2021. En global uppvärmning 
"väl under 2°C" banar enligt detta scenario väg för 
att uppnå målen i Parisavtalet. Med hjälp av denna 
metod mäter vi regelbundet våra investeringars 
koldioxid avtryck. Den senaste mätningen som gjordes 
vid års skiftet 2021 visar att våra investeringar då 
var förknippade med en temperaturökning på 1,7°C. 
Detta är lägre än Parisavtalets mål men högre än vårt 
eget mål på 1,5°C. Mätningen visar på goda framsteg, 
men vi måste fortsätta arbetet med att få bolagen att 
minska sin klimatpåverkan och vi behöver hitta nya 
 investeringar som är i linje med vårt åtagande. Vi kan 
konstatera en avsevärd minskning av utsläppen, och vi 
är på rätt spår mot målet att vår samlade investerings-
portfölj ska vara koldioxidneutral redan år 2040.

1) Basår 2019.

Vår resa mot nettonollutsläpp

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. SEB Investment Management 
vill bidra till att påskynda minskningen av den globala ekonomins utsläpp av 
växthusgaser, samtidigt som vi upprätthåller vårt åtagande som förvaltare att 
leverera en god riskjusterad avkastning på lång sikt.

Vårt åtagande
SEB Investment Management ska förvalta sina 
investeringar i linje med Parisavtalet och eftersträvar 
netto nollutsläpp av växthusgaser i det samlade 
fondkapitalet redan 2040.

Vi följer upp våra framsteg och har fastställt  
följande delmål1:
•  Minska växthusgasutsläppen med  

50 procent till 2025
•  Minska växthusgasutsläppen med  

75 procent till 2030

0

1,5

1,0

0,5

2,0

2,5

20212019 2020

°C

2040 
Nettonollutsläpp  
av växthusgaser 

 

Diagrammet representerar omkring 80 procent av SEB Investment 
Managements förvaltade tillgångar investerade i noterade aktier 
och företagsobligationer. Vad gäller resterande är underliggande 
data för närvarande otillräckliga för en korrekt redogörelse av 
koldioxidavtrycket.

6 — SEB Investment Management — Rapport om hållbarhet och aktivt ägande 2021



Vår klimatresa

Vår klimatstrategi 
Vi använder flera metoder för att ställa krav på företag 
och uppmuntra dem att möta våra förväntningar. Bland 
annat integrerar vi SEB Investment Managements 
hållbarhetsbetyg i våra investeringsbeslut så att vi 
kan identifiera och investera i företag som har en 
strategisk syn på hållbar utveckling, medan vi utesluter 
ohållbara företag och affärsmodeller. Vi identifierar 
också företag som vi kan samarbeta med genom 
aktivt ägarskap i syfte att stödja omställningen till en 
hållbar ekonomi. 

Vi kommer därför att: 
1.  Förvalta våra produkter enligt Parisavtalet,  

men sikta på att nå nettonollutsläpp i alla våra 
produkter redan år 2040. 

2.  Omdirigera kapitalflöden till klimatlösningar, 
motståndskraftiga affärsmodeller och 
omställningsbolag. 

3.  Välja bort investeringar från verksamheter som 
har särskilt stor negativ påverkan på klimatet. 
Vi genomför en fullständig genomlysning av våra 
investeringars klimatpåverkan och följer aktivt upp 
företagens utveckling och regelverksändringar. 

4.  Genom aktivt ägarskap uppmuntra till en bättre 
motståndskraft i företagens affärsmodeller. Vi anser  
att engagemang och aktivt ägarskap är en konstruktiv  
process för att skapa långsiktigt hållbara värden.

”Vi identifierar och investerar i bolag som  
delar vår strategiska syn på hållbar utveckling”
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Vår klimatresa

Scenario för hållbar utveckling –  
fördelning av koldioxidbudgeten
Det finns många olika sätt att mäta investeringars 
koldioxidavtryck, men vi har valt Sustainable 
Development Scenario (SDS).

SDS är ett scenario som redovisas i World Energy 
Outlook (WEO) 2021. Med en global uppvärmning ”väl 
under 2°C” håller SDS dörren öppen för att uppnå 
målen i Parisavtalet. Precis som Net Zero Energy (NZE) 
utgår SDS från att ökade investeringar i ren energi är 
en förutsättning för att energisystemet ska uppfylla 
FN:s mål för hållbar utveckling. I detta scenario 
uppfylls alla nuvarande löften om nettonollutsläpp i sin 
helhet och omfattande åtgärder vidtas för att uppnå 
kortsiktiga utsläppsminskningar. Utvecklade ekonomier 
når nettonollutsläpp 2050, Kina omkring 2060 och 
övriga länder senast 2070. Utan antaganden om några 
nettonegativa utsläpp är detta scenario förenligt 
med att begränsa den globala temperaturökningen 
till 1,65°C (med 50 procents sannolikhet). Med en 
viss nivå av nettonegativa utsläpp efter år 2070 kan 
temperaturökningen minskas till 1,5°C år 2100.

 
På väg mot omställning
Vi gör goda framsteg, men mer behöver göras. Vi mäter 
regelbundet våra investeringars koldioxidavtryck med 
hjälp av SDS som beskrivs ovan. Utifrån denna mätning 
kan vi identifiera de totala koldioxidutsläppen men 
också på produkt- och företagsnivå. Detta ger oss en god 
uppfattning om var vi behöver fokusera våra insatser. 

I slutet av 2019 visade mätningen att vi skulle 
överskrida koldioxidbudgeten redan 2027 med 

risk för en temperaturökning på 2,7°C om inga 
förbättringar gjordes. Statusen för våra investeringar 
enligt den senaste mätningen vid utgången av 2021 
är att våra investeringar då var förknippade med en 
temperaturökning på 1,7°C. Detta är lägre än nivån 
i Parisavtalet, men högre än vårt eget mål på 1,5°C. 
Mätningen visar på goda framsteg, men vi måste 
fortsätta arbetet med att få bolagen att minska sin 
klimatpåverkan och vi behöver hitta nya investeringar 
som är i linje med vårt åtagande. Vi kan konstatera en 
avsevärd minskning av utsläppen, och vi är på rätt spår 
mot målet att vår samlade investeringsportfölj ska vara 
koldioxidneutral redan år 2040. 

  Mer information finns i vår TFCD-rapport  
(Task Force on Climate-Related Financial Disclosure)  
på sidan 26. 

Nya rapporteringskrav och regelverk
En rad nya regelverk för ökad transparens utarbetas 
och implementeras. EU:s taxonomi är ett gemensamt 
klassificeringssystem för miljömässigt hållbara eko-
nomiska verksamheter som i hög grad bidrar till EU:s 
miljömål. Vi kommer att rapportera om taxonomins 
tillämplighet och statusen för våra investeringar.

Vidare ställer förordningen för hållbarhetsrelatera-
de upplysningar (SFDR) krav på kapitalförvaltare och 
andra finansmarknadsaktörer att lämna hållbarhets-
relaterade upplysningar. Vissa delar av förordningen 
har redan implementerats, bland annat de som avser 
upplysningar som förköpsinformation, medan andra 
kommer implementeras under 2022.

Montreal Carbon Pledge
2014 undertecknade vi FN-initiativet 
Montreal Carbon Pledge. Detta innebär 
att vi mäter våra fonders koldioxid-
avtryck och redovisar resultaten.  
Vi började med att mäta aktiefonder, 
eftersom tillgången till data och dess 
 kvalitet var begränsad. Även om detta 
har förbättrats väsentligt, både vad gäller 
kvalitet, omfattning och verktyg, behövs 
mer datainsamling för att bilden ska bli 
mer komplett.

  För mer information:  
Montreal Carbon Pledge

IIGCC – Institutional Investors Group  
on Climate Change
2017 gick vi med i investerarsamar-
betet IIGCC. Målet är att driva förändring 
tillsammans med andra investerare och 
göra det möjligt att uppnå nettonollut-
släpp 2030 och en mer hållbar framtid. 
Detta ska ske bland annat genom kapital-
allokering, aktiv ägardialog och påverkan 
på beslutsfattare och andra  investerare. 
I samarbete med andra finansiella 
aktörer för vi en dialog med omkring 160 
av de företag som står för merparten av 
utsläppen av växthusgaser i världen.

  För mer information: 
IIGCC – The Institutional Investors 
Group on Climate Change

Net Zero Asset Managers initiative
Under 2021 anslöt vi oss till Net Zero 
Asset Managers initiative. Det är en 
 internationell sammanslutning av 
 kapitalförvaltare som åtagit sig att stödja 
investeringar i linje med det globala 
målet att uppnå nettonollutsläpp av 
växthus gaser senast 2050 och begränsa 
uppvärmningen till 1,5°C. 

  För mer information: 
Net Zero Asset Managers initiative

Åtaganden och samarbeten
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Hållbara investeringar – 
Vårt ramverk

Hållbara investeringar

SEB-koncernens hållbarhetsstrategi –  
ökar förändringstakten 
SEB Investment Management är ett helägt dotterbolag 
till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB), en 
ledande nordeuropeisk finansiell koncern. 

Under 2021 presenterade SEB-koncernen en uppda-
terad hållbarhetsstrategi som med ett tydligare fokus 
på klimatrelaterade frågor beskriver bankens roll i om-
ställningen till ett hållbart samhälle. Hållbarhetsstrate-
gin är en del av SEB:s affärsplan för 2022–2024 och en 
hörnsten i SEB:s 2030-strategi. Som bank och kapital-
förvaltare har vi makten, möjligheten och ansvaret att 
påverka den värld vi verkar i. Vi har en viktig roll i fråga 
om att stötta våra företagskunder i deras bidrag till ett 
mer hållbart samhälle och tillhandahålla spar- och in-
vesteringsmöjligheter för att kanalisera de omfattande 
investeringar som är nödvändiga för att möjliggöra  
omställningen. Med vår uppdaterade hållbarhets  strategi 
höjer vi ambitionsnivån ytterligare och tar  nästa steg 
för att öka takten i hållbarhetsomställningen.

Ambitioner och mål
En viktig del i den uppdaterade  hållbarhetsstrategin 
är att vi har fastställt nya ambitioner och mål, bland 
annat genom att skapa förutsättningar för att 
minska vår fossila kreditexponering. Vi har också 
satt tillväxtambitioner för våra hållbara produkter, 
rådgivningstjänster och investeringar. Vi kommer  
transparent och löpande att kommunicera dessa 
ambitioner och mål så att våra intressenter kan 
följa utvecklingen. Som ett led i att förverkliga 
våra ambitioner och mål ökar nu fokus på grön 
finansi ering, rådgivning inom hållbar finansiering 
och riskkapitalinvesteringar i grön teknik. Dess-
utom kommer artikel-9 klassade finansiella inves-
teringsprodukter utgöra en allt större del av det 
förvaltade kapitalet framöver. Ambitionen är att 
öka den genomsnittliga aktiviteten 6–8 gånger till 
2030 jämfört med nivån 2021.

Finansiera omställningen
Vi stödjer våra kunder, delar med oss av vår 
kunskap och erbjuder rådgivning samt hållbara 
finansierings- och investeringsprodukter.

Agera som ledare
Vi utvecklar innovativa produkter och tjänster 
och sätter standarder för hur banker kan bidra 
till ett mer hållbart samhälle.

Vara en god företagsmedborgare
Vi uppfyller vår viktiga roll i samhället och 
strävar alltid efter att vara aktiva i att bygga  
för framtiden.

Ställa om vår egen verksamhet
Vi utvecklar vår egen verksamhet, kommunicerar  
våra policyer och mål samt rapporterar öppet 
och löpande vår position och våra framsteg.

SEB:s roll i omställningen
Vi vill vara drivande i den hållbara omställningen och fokuserar på följande: 

9 — SEB Investment Management — Rapport om hållbarhet och aktivt ägande 2021



Hållbara investeringar

Varje år frågar vi våra kunder vilka av de globala målen 
de anser är viktigast. När vi bestämmer vilka teman 
vi ska prioritera i ägardialogen lägger vi stor vikt vid 
 resultatet av denna undersökning. Kundernas svar i 
undersökningen är alltså en viktig utgångspunkt för 
var SEB Investment Managements lägger fokus. Under 
2021 deltog fler än 7 300 av våra kunder i under-
sökningen och resultatet var i linje med tidigare år. 
Klimatåtgärder är fortfarande det högst prioriterade 
målet, medan Ekosystem och biologisk mångfald ökar i 
betydelse och hamnade på tredje plats. 

Internationella avtal och regleringar
2021 var det sex år sedan de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) antogs. 
Därmed återstår det nu bara nio år för världen att uppnå de ambitiösa mål som sattes 2015, 
bland annat att bekämpa klimatförändringarna och utrota fattigdomen. Klimattoppmötet COP26 
markerade också sex år med Parisavtalet för att begränsa den globala uppvärmningen. Och från 
EU:s sida fortsätter man att betona finanssektorns centrala roll i den gröna omställningen,  
bland annat genom att anta nya bestämmelser som ska definiera gröna investeringar. 

Agenda 2030 och målen för  
hållbar utveckling
FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) utgör en ge-
mensam strategi baserad på integrerade, odelbara mål 
som balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveck-
ling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Den finansiella sektorn har ett relativt litet direkt 
miljöavtryck, men genom att möta kundernas behov 
av hållbar finansiering och erbjuda produkter med ett 
hållbarhetsperspektiv kan vi i hög grad bidra till att 
målen infrias. Vår inställning är att investerare och 
deras representanter (t.ex. kapitalförvaltare) spelar en 
nyckelroll för att uppnå målen i Agenda 2030. Genom 
att skapa positiva resultat för samhället med hjälp av 
investeringar och engagemang har vi tillsammans med 
andra aktörer i den privata sektorn en avgörande roll i 
att främja en hållbar utveckling. Agendan utgör också 
en gemensam kompass för hållbarhetsarbetet och ett 
ramverk för uppföljning av resultat. Dessutom ger den 
en tydlig tidsram som gör det lättare att sätta upp mål 
på vägen.

Parisavtalet
Parisavtalet är ett juridiskt bindande internationellt 
 klimatavtal som antogs av 196 länder vid klimat-
toppmötet i Paris den 12 december 2015. Målet i 
 Parisavtalet innebär att den globala  temperaturökningen 
ska hållas väl under 2°C med sikte på högst 1,5°C 
jämfört med förindustriell nivå. 

Under 2021 tydliggjorde SEB Investment  Management 
sina ambitioner vad gäller hur vi kan bidra till att uppnå 
målen i Parisavtalet. I vår nya hållbarhetsstrategi 
har vi satt upp ett ambitiöst mål som innebär att det 
samlade kapitalet i fonder ska ha nettonollutsläpp av 
växt husgaser år 2040. I linje med de delmål vi  också 
har  fastställt ska portföljutsläppen minskas med 
50  procent till 2025 och med 75 procent till 2030. 
För att uppnå dessa ambitiösa mål använder vi en 
kombination av exkludering av fossila bränslen, aktivt 
ägande och åtgärder för att främja omställningen, 
exempelvis fler gröna investeringar. 

  Läs mer om Parisavtalet | UNFCCC

EU:s förordning för  
hållbarhetsrelaterade upplysningar 
I EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt  
är förordningen för hållbarhetsrelaterade upplysningar 
(SFDR) en viktig aspekt. Den är avsedd att göra finan-
siella institutioner och mark nadsaktörer mer transpa-
renta i hållbarhetsfrågor. SFDR reglerar bland annat 
vilka upplysningar finansiella aktörer måste lämna om 
sina produkter och tjänster i syfte att motverka grön-
målning och underlätta jämförelser för mer  hållbara 
investeringsbeslut. 

Alla fonder följer vår hållbarhetspolicy
I mars 2021 började de första delarna av SFDR att 
gälla. För vår del innebär det att vi har klassificerat 
våra fonder och att vi nu tillhandahåller information 
i enlighet med förordningen. Fonder med hållbara 
egenskaper (ljusgröna) eller med hållbarhet som 
investeringsmål (mörkgröna) måste redovisa 
standardiserad information om hur man i förvaltningen 
förhåller sig till hållbarhetsrisker och vilka negativa 
effekter dessa kan ha på investeringarna. Vid utgången 
av 2021 klassificerades 82 procent av SEB Investment 
Managements förvaltade tillgångar i fonder som 
antingen ljusgröna eller mörkgröna. Alla våra fonder 
följer dock vår hållbarhetspolicy. Och fonder som 

  Mål 13: Klimatåtgärder 59 % (49 %)
  Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 34 % (36 %)
 Mål 15: Biologisk mångfald och ekosystem 27 % (23 %)

Siffror inom parentes avser 2020.

De viktigaste globala målen att ta hänsyn till  
enligt våra kunder
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Hållbara investeringar

inte kategoriseras som artikel 8 eller 9 ska inte anses 
ohållbara. Vår hållbarhetsstrategi bygger på tre 
grundpelare: integrering av hållbarhetsaspekter, aktivt 
ägarskap och exkludering. Fonder som inte klassas 
som ljusgröna eller mörkgröna kan på grund av sin 
placeringsinriktning inte tillämpa alla dessa tre. Av 
den anledningen har vi beslutat att vara försiktiga och 
inte klassificera dem som artikel 8 eller 9. Detta gäller 
främst räntefonder som investerar i statsobligationer.

Mörkgröna fonder
Räntebärande: Green Bond Fund
Aktier: Global Climate Opportunity Fund, Global 
Equal Opportunity Fund, Lyxor SEB Impact Fund
Alternativa investeringar1:Mikrofinansfonder, 
Impact Opportunity Fund, Active Owners  
Impact Fund 

 Läs mer på www.seb.se

EU-taxonomin
EU:s taxonomi är ett gemensamt klassificeringssystem 
för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. 
Det övergripande syftet är att leva upp till Parisavtalets 
mål att hejda jordens uppvärmning vid 1,5 grader. 
Taxonomin bryter ner Parisavtalets mål för att 
begränsa uppvärmningen till konkreta tröskelvärden 
för alla ekonomiska aktiviteter. På så sätt talar den om 
i vilken takt som utsläppen måste minska för att nå 
målet om noll koldioxidutsläpp i EU år 2050. Taxonomin 
kommer att spela en viktig roll genom att skapa 
transparens kring hur olika verksamheter påverkar 
klimatet. Även om det finns uppskattningar om 
huruvida vissa verksamheter omfattas av taxonomin 
och i vilken mån de är i linje med de tröskelvärden som 
fastställs där, har företagen inte tidigare informerat och 
rapporterat enligt detta. I takt med att förordningen 
genomförs kommer det finnas fler konkreta mätetal 
att följa upp och rapportera utifrån. Vi kommer att 
rapportera, följa upp och publicera information om 
huruvida verksamheter omfattas av, och i vilken mån 
de uppfyller taxonomin.

Principer för ansvarsfulla investeringar 
Genom FN:s principer för ansvarsfulla investeringar 
(PRI), som SEB undertecknade 2008, arbetar FN för 
att öka förståelsen för ansvarsfulla och hållbara 
investeringar och för att stödja undertecknarna när 
det gäller att integrera ESG-faktorer i investerings- och 
ägarbeslut. På grund av implementeringsproblem 
med PRI:s nya rapporteringssystem utfärdades PRI:s 
senaste klassificering av hållbara investeringar 2020. 
Då fick SEB högsta möjliga betyg (A+) för strategi 
och styrning och betyget A i alla andra kategorier 
(betygsskalan är E till A+).

Hållbarhetsstyrning
SEB Investment Management är ett helägt dotterbolag 
och följer SEB:s policyer och riktlinjer. Dessutom har 
styrelsen för SEB Investment Management antagit 
SEB IM:s hållbarhetspolicy – det ramverk som styr 
våra ambitioner och hur vi integrerar hållbarhet 
i verksamheten. 

SEB IM:s Hållbarhets- och ägarstyrningsteam 
består av sex hållbarhetsspecialister som samordnar, 
kommunicerar och stöttar hela organisationen. Vår 
hållbarhetskompetens är dock inte bara begränsad 
till detta team utan finns även hos andra team av 
portföljförvaltare och produktspecialister. Portföljför-
valtarna integrerar hållbarhetsaspekter i sina analyser 
och investeringsprocesser, medan produktcheferna 
fokuserar på att samordna hållbarhetsaspekter mellan 
olika tillgångsklasser i våra produkter. Middle Office 
övervakar kontinuerligt hållbarhetsfrågor  tillsammans 
med andra oberoende kontrollfunktioner, så som 
Organisationen för regel efterlevnad, Riskkontroll 
och Internrevision. 

Exkluderingskommittén fattar beslut om exkludering 
och avyttring av företag utifrån kriterier som  fastställs 
i denna policy. Kommittén kan även besluta om 
 undantag från policyn i fråga om omställningsbolag. 

    Läs mer om definitionen av omställningsbolag på 
sidan 13. 

 
SEB:s Sustainable Product Committee förhandsgod-
känner alla hållbarhetsklassade produkter från SEB 
och godkänner således fonder som klassificeras som 
mörkgröna eller artikel 9-fonder. 
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Hållbara investeringar

En viktig förutsättning för hållbara investeringar är att 
integrera hållbarhetsanalysen i varje investeringsbeslut 
och i hela portföljstrukturen. SEB Investment 
Management är en diversifierad kapitalförvaltare. 
Fondutbudet varierar från kvantitativa aktiefonder och 
fundamentalt förvaltade aktie- och ränteportföljer till 
private equity och investeringar i fastigheter. 

I dagens kapitalförvaltning behövs ett tydligt och hel-
täckande hållbarhetsperspektiv för varje enskild mark-
nad, sektor och bolag, och en tydlig investeringsstrategi 
där det framgår hur företagen väljs ut. Utgångspunk-
ten i allt kvalitativt hållbarhetsarbete är därför att 
integrera hållbarhetsaspekter i alla investeringsbeslut. 
Detta är det enda möjliga för att kunna identifiera vilka 
affärsmodeller som saknar balans mellan ekonomiska, 
miljömässiga och sociala perspektiv, vilka bolag som 
kan påverkas till det bättre och därför bör få fortsatt 
stöd genom investeringar.

Genom att integrera hållbarhet i våra investerings-
processer kan vi bidra till en mer hållbar utveckling i 
allmänhet. Dessutom kan vi på så vis också hjälpa våra 
kunder att dra nytta av de långsiktiga fördelarna med 
hållbara investeringar. Att hållbarhet är en integrerad 
del av investeringsprocessen för alla fonder inne-
bär att förvaltaren analyserar, beaktar och främjar 
hållbarhetsfrågorna genom hela processen, det vill 

säga såväl före som under och efter varje enskilt 
investerings beslut. Vi arbetar med specifika processer 
för att integrera hållbarhet i våra olika tillgångsslag och 
förlitar oss på vår egen hållbarhetsanalys samt externa 
informationskällor och analyser. 

Värdet av en egenutvecklad  
hållbarhetsmodell
Hållbarhetsaspekter och huvudsakliga negativa konse-
kvenser är en integrerad del av vår egen analysmetod 
SEB Investment Management Sustainability Score 
(SIMS-S). Våra fondförvaltare använder modellen för 
att skapa en analys som ligger till grund för våra beslut 
om investering, exkludering och identifiering av väsent-
liga hållbarhetsrisker. SIMS-S identifierar väsentliga 
finansiella risker och möjligheter med avseende på 
hållbar utveckling. Detta görs för varje enskilt bolag i 
fondens investeringsområde, och utifrån detta tilldelas 
de ett hållbarhetsbetyg. Bolagens hantering av hållbar-
hetsrisker och deras strategier i klimatfrågor analyse-
ras. Detsamma gäller hållbarheten i affärsmodellen och 
hur deras produkter och tjänster påverkar samhälle och 
miljö. Dessutom bedömer vi företagen utifrån faktorer 
som jämställdhet, taxonomirelaterade intäkter och 
 bidrag till globala mål – och allt detta sammantaget 
utgör grunden för betyget. 

Hållbarhet i våra investeringsprocesser – metoder
Under 2021 antog SEB Investment Management en starkare hållbarhetspolicy. 
Detta innebär bland annat exkludering av fossila bränslen i hela fondsortimentet, 
integrerad bolags- och hållbarhetsanalys och en hög ambitionsnivå för aktivt 
ägarskap. Under året anslöt vi oss till Net Zero Asset Managers initiative och satte 
upp tydliga mål för att minska koldioxidutsläppen för våra förvaltade tillgångar. 

Företagens egna rapporter

Risker Möjligheter

Vad företagen säger att de gör.
Hur väl hanterar företaget

hållbarhetsrisker?

Intressentperspektiv

Vad företagen faktiskt gör.
Efterlevnad av Global  

Compact och internationella normer.

Verksamheten

Till exempel:  
Har företaget åtagit sig att bli  

koldioxidneutrala? Hur diversifierat 
är företaget på samtliga nivåer?

Produkter och tjänster

Har företagets produkter och 
tjänster positiv eller negativ inver-
kan på arbetet med att uppnå de 
globala målen och Parisavtalet?

SEB Investment Managements hållbarhetsbetyg (SIMS-S)
Analysmetoden SIMS-S fokuserar på risker och möjligheter kopplade till hållbar utveckling i fråga om företagsledning, 
produkter, tjänster och verksamhet. Den utgår från mätvärden såsom anpassning till Parisavtalet, koldioxidavtryck, 
könsfördelning, taxonomianpassning och intäkter som bidrar till de globala målen.

Vikten av en integrerad hållbarhetsanalys
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Exkluderingskriterier

Fonderna utesluter investeringar i bolag som är verksamma i  
branscher eller verksamhetsområden som bedöms ha stora  
hållbarhetsutmaningar.

Undantag kan göras för företag som har tydliga mål  
och kan uppvisa en aktivt pågående omställning.

 Fossilbaserad uteslutning 
 Normbaserad uteslutning 
 Produktbaserad uteslutning

 Omställning

Hållbara investeringar

Investeringsstrategin handlar inte bara om att 
 investera. Den går också ut på att definiera investe-
ringsområdet – vilket ibland innefattar exkludering 
av vissa tillgångar eller avyttring av innehav. Det kan 
uppstå situationer då vi inte vill behålla ett visst före-
tag/innehav. Om vi anser att ett företags affärsmodell 
inte är hållbar, eller inte visar tillräckliga tecken på att 
vara på väg att bli hållbar, kan det leda till avyttring. 
Om företaget är villigt att föra en dialog kan vi göra 
bedömningen att vi har goda möjligheter att påverka 
utvecklingen genom en aktiv dialog. Men om inte dialo-
gen leder till någon förändring inom en rimlig tidsperiod, 
kan vi välja att avyttra bolaget om vi bedömer att det 
är i våra kunders bästa intresse.

Tre kategorier i våra exkluderingskriterier 
Ovanstående riskbaserade avyttringar motiveras 
av rent affärsmässiga skäl. Därutöver har vi etiskt 
motiverad exkludering. SEB Investment Management 
har identifierat bolag och sektorer som är exkluderade 
från investeringsområdet. Som en del av vår 
investeringsstrategi utesluter vi investeringar i företag 
som är verksamma i branscher eller affärsområden 
som bedöms vara förknippade med stora utmaningar 
i fråga om hållbarhet. Våra exkluderingskriterier kan 
delas in i tre kategorier: 
•  Fossilbaserad uteslutning av företag som producerar 

fossila bränslen eller använder okonventionella 
utvinningsmetoder. 

•  Normbaserad uteslutning innebär att vi förväntar oss 
att företag lever upp till internationella normer och 
konventioner såsom FN:s principer om ansvarsfulla 
investeringar, ILO:s konventioner och FN:s Global 
Compact. Företag som bryter mot dessa utesluts. 

•  Produktbaserad uteslutning på grundval av etiska 
ställningstaganden.  

    Läs mer i vår hållbarhetspolicy

För att lyckas ställa om en ohållbar affärsmodell krävs 
en uthållig investering och ett aktivt fokus baserat 
på en integrerad omställningsanalys. Omställningen 
är både nödvändig och möjlig, men kräver en global 
mobilisering av ekonomiska resurser. Därför kan vi 
göra undantag från exkluderingskriterierna. Det kan till 
exempel gälla företag som är verksamma i den fossila 
sektorn men är inne i en omställningsprocess.

Investera i omställningen
Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C 
över förindustriella nivåer kommer att kräva vår 
tids snabbaste ekonomiska omställning. Det behövs 
betydande investeringar för att anpassa befintliga 
affärsmodeller i linje med målen i Parisavtalet och 
Agenda 2030. Övergången från ohållbara till hållbara 
affärsmodeller är krävande, tar tid och den kommer 
att ske gradvis. Alla sektorer måste bidra, och vi som 
investerare måste vara medvetna om de risker och 
möjligheter som omställningen innebär. 

I vissa sektorer med stort beroende av fossila 
bränslen går omställningen långsamt, och vi som 
investerare har begränsade möjligheter att påverka 
takten. Initialt kan en stor del av påverkan uppnås 
genom att vi väljer bort investeringar i företag, 
affärsmodeller och produkter som har negativ inverkan 
på klimat och investerare. På längre sikt tror vi också på 
kombinationen av aktivt ägande och investeringar i  
grön teknik för att uppnå vårt mål. 

Avyttring och exkludering
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Så här värderar vi företag i omställning

Hållbara investeringar

Många företag i omställning kan tillhandahålla viktig 
infrastruktur, produkter och tjänster som är nödvändiga 
för vårt samhälle både nu och framöver. Företag med 
en trovärdig omställningsstrategi och en ekonomiskt 
rimlig plan för att övergå från fossilbaserad till förnybar 
affärsmodell kan och bör inkluderas i vårt investerings-
område. Därför är det av största vikt att vi identifierar 
bolag som startat omställningen. Med stöd av våra 
investeringar och en aktiv ägardialog kan dessa bli en 
del av en gemensam resa mot en mer hållbar framtid. 

Strategiskt engagemang och hållbara investeringar är 
avgörande komponenter för en framgångsrik om-
vandling av ohållbara affärsmodeller. Några som står 
inför särskilt stora utmaningar är olje- och gassektorn, 
allmännyttiga företag inom t ex energi, vatten och 
avlopp, kraftproducenter samt gruv- och metallföretag. 
SEB Investment Management tillämpar en sektorbase-
rad strategi för att på bästa sätt stödja förändringen, 
där bolagens strategiska engagemang, beredskap och 
omställningsstrategier kommer att vara vägledande för 
investeringsprocessen.

Urval
När vi avgör om ett företag ska ingå i vår omställningsanalys tar vi hänsyn till följande:
•  Uppfyller företaget minimikraven i vår hållbarhetspolicy vad gäller uppförande.  

Här tittar vi bland annat på om de följer internationella normer, konventioner och regelverk för miljön som 
FN:s vägledande principer, FN:s Global Compact, OECD och ILO.

•   Har företaget goda framtida möjligheter att genom sina produkter eller tjänster bidra till att Parisavtalet och 
FN:s mål för hållbar utveckling uppnås, även om verksamheten ännu inte är fullt omställd till detta. 

•  Har företaget en strategisk plan för att minska sina koldioxidutsläpp inklusive en konkret tidsram för sin om-
ställningsstrategi. Tidsramen kan variera, men bör vara transparent ur ett kapitalkostnadsperspektiv (Capex). 

•  Är företaget öppet för en aktiv dialog med investerare och beredda att sätta upp vetenskapligt baserade mål.

Ambitioner
Vi utvärderar företagets 
strategiska förståelse och 
plan för att hantera klimat-
relaterade risker och möjlig-
heter, bland annat följande:
•  Implementering och 

 efterlevnad av ramverk 
såsom SBTi, TCFD, EU:s 
 taxonomi eller andra 
 befintliga och framtida 
 regelverk för hållbarhet

•  Scenarioanalys av bolagets 
affärsmodell och strategiska  
plan för att anpassa sig till 
att hantera klimatrisker i linje 
med affärsmodellen

•  Nyckeltal för management 
buy-in och företagets 
hållbarhetsarbete

Förutsättningar
Vi utvärderar företagets  
förutsättningar att med 
 befintlig affärsmodell  lyckas 
ställa om och uppfylla 
1,5°C-målet i Parisavtalet inom 
givna tidsramar, inklusive:
•  Är företagets produkter eller 

intäkter anpassade på ett 
sätt som möjliggör omställ-
ningen till en koldioxidsnål 
ekonomi. Här tittar vi bland 
annat på andel fossilfria 
intäkter, anpassning till EU:s 
taxonomi etc.

•   Hur står sig företaget mot 
branschen i övrigt när det 
gäller minskning av koldioxid-
utsläpp, det vill säga är 
bolaget en klimatledare eller 
en eftersläntrare.

•  Energieffektivitet, utsläpp

Agerande
I det här skedet undersöker 
vi ett företags faktiska arbete 
och investeringar för att 
uppnå 1,5°C-målet. Företaget 
måste visa prov på ekonomiskt 
 engagemang i sin strategiska 
plan, såsom:
•  Investeringar i  

 energieffektivitet eller 
andra klimatrelaterade  
investeringar som kan 
 identifieras i företagets  
redovisning och rapportering

•  Bedömning av investerings-
planerna framöver och en 
utvärdering av investeringar-
nas troliga effekt

•  Utvärdering av företagets 
uppfyllelse av mål för 
minskade koldioxidutsläpp 
på medellång/lång sikt, 
däribland vetenskapligt 
baserade mål 
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SEB Investment Management strävar efter att vara en 
strategisk partner till de företag vi investerar i. Detta 
gäller särskilt bolag där vi innehar en större andel aktier 
och obligationer på den nordiska marknaden. Att ha en 
direktdialog med bolagen ser vi som det effektivaste 
sättet att främja förändring och påverka i rätt riktning. 
I vissa fall finns det dock starka skäl att i stället föra en 
dialog via olika samarbetspartner. I andra fall kan ett 
samarbete med andra investerare och kapitalförvaltare 
vara det bästa sättet för att nå framgång. 

Vi fokuserar vår ägardialog mot företag där vi har en 
större ägarandel eller betydande belopp investerade. 
Vi kan även föra en engagerad dialog med företag som 
betraktas som omställningsbolag, eller om det rör sig 
om ett företag där vi anser att en proaktiv dialog kan 
göra stor skillnad.

Teman för engagemang
För att påverka ett företag i rätt riktning och bidra 
till positiv förändring och måluppfyllelse, använder 
vi oss av direktdialog med bolaget eller via en 
samarbetspartner eller genom samverkan med andra 
aktieägare, röstning eller deltagande i valberedningar i 
linje med Parisavtalet.

Nedan belyses bredden i de frågor som bolagen i 
en global portfölj påverkas av. Vår målsättning med 
ägardialoger, både de vi leder själva och de som 
genomförs av en samarbetspartner, är alltid att försöka 
påverka till det bättre. Oavsett investering, bransch 
och vidden av utmaning tar vi fasta på företagets 
övergripande strategi och riskhantering och förväntar 
oss en öppen och transparent kommunikation. Vi 
kommer också med största sannolikhet ta oss an en 
eller flera hållbarhetsrelaterade frågor. Vi definierar 

dem som sju olika teman för engagemang – beroende 
på relevans och betydelse i varje enskilt fall.

Med en holistisk syn på aktivt ägarskap faller det 
sig naturligt att inte bara hantera en, utan flera frågor 
i dialogen med ett visst företag. Många frågor är 
dessutom nära sammankopplade eller bör hanteras på 
så vis, till exempel klimatomställningsplaner i ljuset av 
ledningens incitamentprogram. 

Prioriteringar och mål 
Som tidigare nämnts är det våra kunder som vägleder 
oss i arbetet med att definiera fokusområden och 
ge oss värdefull återkoppling på framtida teman 
för engagemang. Dessutom är de globala målen av 
yttersta vikt när vi formulerar långsiktiga prioriteringar 
och mål. Vår uppfattning är att företagens långsiktiga 
framgångar är tätt sammankopplade med de globala 
målen som skapar de ekonomiska och sociala 
förutsättningar som krävs för att företag ska kunna 
utvecklas på bästa möjliga vis.

Nedan följer våra prioriterade teman och en kort 
beskrivning. Dessa områden är av stor betydelse för att 
vi ska kunna identifiera risker, möjligheter och viktiga 
och relevanta frågor för dialogen med våra bolag och 
med andra investerare. Vi fokuserar på följande: 

1. Klimatförändringar 
2. Biologisk mångfald
3. Rent vatten
4. Hälsosamma samhällen
5. Hantering av leverantörskedjan
6. Ersättning till ledande befattningshavare
7. Effektiviteten i styrelser

Miljö – klimatförändringar,  
biologisk mångfald och rent vatten
För att bekämpa klimatförändringarna, uppnå 
 nettonollutsläpp senast 2040 och fortsätta vara en 
 attraktiv investering är det viktigt att våra portfölj-
bolag utvecklar klimatstrategier i linje med målen i 
Paris avtalet. Dessutom förespråkar vi vetenskapligt 
baserade mål som ger företag en färdplan för att minska 
utsläppen i den takt och omfattning som krävs för att 
begränsa temperaturökningen till 1,5°C.

Som svar på kundernas feedback från ovan nämnda 
undersökning är klimatförändringarna fortfarande 
den viktigaste frågan både för våra kunder och för 
oss  själva. Samtidigt är den globala ekonomin på 
god väg mot en temperaturökning på runt 3°C1. SEB 
 Investment Management fortsätter att prioritera 
denna fråga och utgår från att företagen anpassar 
sina affärs modeller i linje med målen i Parisavtalet, 
inklusive nettonollmålet.

Biologisk mångfald är en fråga som allt fler kunder 
vill att vi tar fasta på i våra ägardialoger. Syftet med 
det globala målet är att skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda 

Aktivt ägande

1) Climate Action Tracker, Environmental Change  
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och vrida tillbaka markförstöringen samt hindra förlust 
av biologisk mångfald. Förlust av biologisk mångfald 
innebär utrotning av arter världen över såväl som 
lokal minskning eller förlust av arter i vissa livsmiljöer. 
Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar 
orsakas av människans aktiviteter och förstärker var-
andra ömsesidigt. Därför inriktar vi oss på bolag som 
är verksamma i sektorer med hög potentiell påverkan 
på den biologiska mångfalden – till exempel jordbruk, 
skogsbruk och kraftproduktion, inklusive biobränslen 
och vattenkraft. Målsättningen är att vidta åtgärder för 
att begränsa deras negativa effekter. 

Vi uppmuntrar företag att tillämpa full spårbarhet 
i produktionsprocesser och leverantörskedjor, anta 
policyer för att förhindra avskogning och bedöma vilken 
påverkan deras verksamhet har på skog och mark. 

Rent vatten och skydd av vattenrelaterade 
ekosystem spelar en grundläggande ekologisk roll. 
En femtedel av världens avrinningsområden upplever 
antingen snabba ökningar eller minskningar av 
ytvattenområdet. Dessutom minskar de naturliga 
våtmarkerna runtom i världen. Drygt 80 procent 
beräknas ha gått förlorade sedan förindustriell tid1. 

En effektivare vattenanvändning är nyckeln till 
minskad vattenstress, och vi uppmuntrar bolagen 
vi investerar i att fortsätta vidta åtgärder för att 
effektivisera sin vattenanvändning och säkerställa att 
verksamheten inte rubbar vattenrelaterade ekosystem.

Alla FN:s globala mål för hållbar utveckling är 
dock viktiga. Att till exempel i enlighet med mål 12 
ställa om till en hållbar konsumtion och produktion 
är en förutsättning för att möta globala utmaningar 
som klimatförändringar, förlust av biologisk 
mångfald och föroreningar, och är avgörande för en 
hållbar utveckling. 

Vi inser vikten av att utveckla en mer cirkulär 
ekonomi genom att återanvända material och förbättra 
produkternas livscykel i betydligt större utsträckning 
än idag. Dessutom måste resurseffektivitet ständigt 
stå i fokus, oavsett bransch eller sektor. 

Socialt ansvar – för ett välmående  
samhälle och en effektiv hantering  
av leverantörskedjan
För att ett samhälle ska må bra behövs engagemang 
på många olika håll. Trygga bostadsområden 
med prisvärda bostäder och tillgång till sjukvård, 
sysselsättning, minskade inkomstskillnader, trivsamma 
platser och god gemenskap är några förutsättningar för 
ett välmående samhälle. Gemensamma insatser och 
samarbeten är avgörande för att få allt detta på plats. 

En långsiktig global strategi för att minska koldioxid-
utsläppen i linje med 1,5°C-målet och samtidigt stödja 

de 17 globala målen kommer att innebära stora för-
ändringar för företag och samhällen. Om omställningen 
ska lyckas gäller det att maximera fördelarna med en 
minskad kolanvändning, samtidigt som nackdelarna för 
människor och samhällen minimeras. 

Företagen har en viktig roll i omställningen till 
mer hållbara samhällen. Därför förväntar vi oss 
att de arbetar aktivt för att skapa förutsättningar 
för en sund och smidig omställning till ett hållbart 
koldioxidneutralt samhälle.

Temat rymmer även centrala aspekterav mänskliga 
rättigheter, såsom tvångsarbete,barnarbete och 
könsrelaterade frågor samt skydd av grundläggande 
mänskliga rättigheter, inklusive rätten till liv och frihet, 
yttrandefrihet och skydd av ursprungsbefolkningars 
rättigheter. Hit hör även åtgärder för att förhindra 
korruption och därigenom skapa förutsättningar 
för hållbara och välmående företag och samhällen. 
Temat rymmer även centrala aspekter av 
mänskliga rättigheter, såsom tvångsarbete, 
barnarbete och könsrelaterade frågor samt skydd 
av grundläggande mänskliga rättigheter, inklusive 
rätten till liv och frihet, yttrandefrihet och skydd av 
ursprungsbefolkningars rättigheter.

Vi förväntar oss att företag tillämpar FN:s vägledan-
de principer för företag och mänskliga rättigheter. Och 
vi utgår från att de öppet rapporterar hur de hanterar 
grundläggande frågor om mänskliga rättigheter och 
risker som kan medföra allvarliga konsekvenser för 
företagets verksamhet och leverantörskedjor.
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Styrning – ersättningspolicy  
och styrelsens effektivitet
Det blir allt viktigare att företagens styrelse kan koppla 
samman å ena sidan arbetet med att leverera enligt en 
strategi som följer Parisavtalet med att å andra sidan 
anpassa incitament- och ersättningsprogram utifrån 
denna strategi.

I linje med rapporteringsramverket Task Force on 
 Climate-related Financial Disclosures (TCFD) bör före-
tag därför överväga att redovisa om och hur resultatre-
laterade mätetal införlivas i deras ersättningspolicyer.

Arbetet och effektiviteten i styrelsen är avgörande 
för ett företags långsiktiga framgångar. Därför är det 
ett givet tema för oss när vi deltar i valberedningar. 
Styrelserna ska bestå av styrelseledamöter som har 
kunskaper och kompetens som matchar företagets 
strategiska behov och inriktning. Den ska också repre-
sentera en mångfald av perspektiv (i fråga om kön, 
ålder, bakgrund, kompetens och erfarenhet) i syfte att 
uppnå bättre beslut. Lika viktigt är det att styrelsen 
består av tillräckligt många oberoende ledamöter för 
att kunna utmana ledningen och att de har den tid som 
krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett tillfreds-
ställande sätt. Slutligen förväntar vi oss att bolagen 
regelbundet genomför en extern styrelseutvärdering.

Strategi för aktivt ägande
Vi bedriver aktivt ägande genom en kombination av 
dialoger som vi själva för med företagen eller via en 
samarbetspartner samt genom olika samarbetsinitiativ. 
Ibland kan dialogen handla om portföljbolagens ekono-
miska resultat och strategiska planer, ibland om risker 
eller möjligheter relaterade till miljö, samhälle  
och bolagsstyrning enligt ovan.

Som långsiktiga investerare för vi en dialog för att  
uppmuntra företag och beslutsfattare att förbättra sina 
resultat inom en rad olika områden. Detta hjälper oss 
att hantera risker på kort och lång sikt, samtidigt som vi 
stärker vår kunskap och förståelse som investerare och 
skapar positiva effekter – till förmån för våra kunder.

Olika dialoger 
Som vi nämnt tidigare har SEB Investment Management 
definierat sju teman för engagemang som vi prioriterar 
i vår ägardialog. Dialogerna för vi antingen direkt med 
företagen eller via en samarbetspartner.
•   Direktdialoger innebär att våra portföljförvaltare 

och/eller hållbarhetsspecialister leder dialogen 
med bolaget. Det är det normala förfarandet när vi 
samarbetar med våra portföljbolag i Norden och i 
viss mån även i Europa. En dialog initieras till följd 

av identifierade risker eller möjligheter. De dialoger 
vi själva leder förs på löpande basis i rollen som 
strategisk partner till det aktuella portföljbolaget.

•  På internationell nivå genomför vi partnerledda 
dialoger via Federated Hermes EOS, som på uppdrag 
av SEB Investment Management upprätthåller 
en löpande dialog med verkställande ledning och 
styrelse för bolag utanför Norden. Genom vårt 
samarbete med andra fondförvaltare under ledning 
av Hermes EOS kan vi uppnå bättre resultat av 
ägardialogen med utländska bolag, där vi oftast har 
en mindre ägarandel. 

En annan viktig internationell partner är ISS ESG. 
De genomför regelbundet screening av fondernas 
investeringsområden baserat på våra policyer och 
exkluderingskriterier. Målsättningen med samarbetet 
med ISS ESG är att ta itu med frågor som uppstår 
med anledning av företags brister i bolagsstyrning 
och/eller betydande avvikelser från normer och 
standarder som FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer 
för multinationella företag, mänskliga rättigheter 
och miljökonventioner. 

Samarbetsinitiativ
I vissa fall är det mer effektivt att agera kollektivt 
än enskilt, särskilt om vår investering är relativt liten 
i förhållande till storleken på bolaget. Vi har därför 
anslutit oss till flera samarbetsinitiativ i syfte att 
förstärka effekten av ägarinflytandet. Till sådana 
forum hör bland annat UNPRI, IIGCC, CDP och IPDD. 
Se närmare förklaring och fler på sidan 31. 

Dessa samarbetsinitiativ granskas och utvärderas 
i varje enskilt fall av hållbarhetsteamet tillsammans 
med relevanta investeringsteam för att säkerställa 
att målen är i linje såväl med våra egna som med 
våra kunders prioriteringar. Våra fokusområden i 
det påverkansarbete vi bedriver tillsammans med 
andra investerare inom ramen för ovanstående 
forum handlar främst om mänskliga rättigheter 
och klimatförändringar:
•  Klimatfrågor med fokus på minskad  

miljöpåverkan från de drygt 160 företag  
som släpper ut allra mest koldioxid. 

•  Klimatfrågor med tonvikt på vatten- och  
palmoljeproduktion.

•  Tillgång till läkemedel i utvecklingsländer.
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Portföljförvaltning –  
hållbarhet i praktiken  

Portföljförvaltning – hållbarhet i praktiken

Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap inom olika tillgångsslag och närmare 100 
investeringsexperter vid våra tre kontor i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. 
Våra portföljförvaltare arbetar i integrerade team med strukturerade investerings-
processer. Vi strävar efter att uppnå hög riskjusterad avkastning genom att integrera 
hållbarhet i alla investeringsstrategier.

Investeringsstrategier för olika tillgångsslag

Aktier
•  Fundamental: Fundamental kvalitetsorienterad 

investeringsprocess med fokus på Norden och  
Europa, inklusive Östeuropa.

•  Kvantitativ:I förvaltningen av vissa fonder används en 
systematisk och kvantitativ investeringsprocess – 
globala, regionala, tematiska och blandfonder.

•  Index & Solutions: Passiv förvaltning av fonder med 
fokus på hållbarhet på globala och lokala marknader.

Räntebärande 
•  Nordiska obligationer: svenska och danska stats- och 

bostadsobligationer. Kombinerar fundamentala och 
kvantitativa analyser.

•  Krediter: Investerar i investment grade- och högrän-
tekrediter med fokus på Europa, USA och Norden.  
 Kombinerar fundamental kredit- och relativ värde-
analys med ett top-down perspektiv.

•  Gröna obligationer: Investerar i obligationer där 
avkastningen är direkt kopplad till investeringar eller 
projekt som bidrar till en hållbar utveckling.

Multi-management 
•  Specialisering inom tillgångsallokering, portfölj-

sammansättning och skräddarsydda lösningar.
•  Robust tillgångsallokeringsprocess: SEB House 

View stöder investeringsteamen vad gäller 
tillgångsallokering såsom risk on/off, geografisk/
sektorallokering och investeringsteman.

Alternativa investeringar 
•  Private equity: direktinvesteringar i onoterade tillgång-

ar och noterade private equity-fonder och mandat.
•  Fastigheter: direktinvesteringar i svenska fastigheter 

med tonvikt på bostadssegmentet.
•  Mikrofinansiering och påverkansinvesteringar: 

möjliggör finansiering till entreprenörer och låg- och 
medelinkomsthushåll på tillväxtmarknader och 
frontiermarknader.

•  CTA/managed futures: en trendföljande 
absolutavkastande strategi som fångar upp trender 
på finansmarknaderna genom att investera i derivat i 
olika tillgångsklasser.

•  Absolutavkastande ränteplaceringar: ränte-/relativt 
värde med fokus på skandinaviska obligationer och 
derivat med högt kreditbetyg. Målet är att generera 
hög riskjusterad och okorrelerad avkastning.
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1) Siffror för 2015 inom parentes.

Aktier
Fundamental

Investeringscase: Thule
SEB Sweden Equity Funds första investering i Thule gjordes 
i början av 2016. På den tiden var Thule ett av få företag 
med en holistisk hållbarhetsstrategi som fokuserade både på 
företagets klimatpåverkan i tillverkningen och sociala faktorer i 
leverantörskedjan. Våra samtal med företagsledningen har va-
rit positiva genom åren och vi har fortsatt att öka vårt ägande i 
Thule. SEB Investment Management är nu den näst största äga-
ren i bolaget och vi är också aktiva i styrelsens valberedning. 

Idag har Thule tydliga och transparenta klimat- och miljömål 
gällande exempelvis energiförbrukning, avfall och återvin-
ningsgrad. Nyligen satte de även upp miljömål kopplade till 
Science Based Target inititative (SBTi) i linje med Parisavtalet. 
Thule fortsätter också att aktivt arbeta för en mer hållbar 
leveranskedja. Redan i design- och produktutvecklingsskedet 
lägger de stort fokus på att minska produkternas klimat- och 
miljöavtryck genom att kontinuerligt utvärdera valet av mate-
rial, tillverkningsprocess, transportalternativ och återvinnings-
grad. Vi är övertygade om att detta kommer göra Thule mer 
konkurrenskraftigt och lönsamt i det långa loppet, vilket också 
väntas avspeglas i aktiens kursutveckling. 

Några milstolpar sedan vår första investering1

•  Trots ökad produktion har utsläppen i scope 1 och 2 minskat 
med 76 procent sedan 2015. Målet har nu också utökats till 
scope 3, där utsläppen ska minska med 30 procent till 2030  
(72 594 ton koldioxidutsläpp) och därigenom reducera 
bolagets totala klimatavtryck. 

•  99 procent (50 %) av all el i produktionen kommer från 
förnybara källor. Målet har nu utökats till en minskning av 
den totala energianvändningen med 75 procent, och inte 
bara el. 

•  Trots en ökad produktion har Thule idag 98,7 procent (80 %) 
återvinning i fråga om avfall under produktion. 

•  Trots ökad produktion har den totala vattenförbrukningen 
minskat med cirka 20 procent sedan 2015. Dessutom har 
användningen av regnvatten ökat och utgör idag 4 procent 
(0 %) av den totala vattenförbrukningen.

Andreas Wollheim
Ansvarig för fundamental aktieförvaltning 

Fokus på hållbara affärsmodeller  
i nordiska och europeiska bolag
SEB Investment Managements nordiska och europeiska aktie-
investeringar förvaltas av ett team som använder sig av en 
fundamental, kvalitetsorienterad investeringsprocess. Ambitionen 
är att investera i bolag som har integrerat sitt hållbarhetsarbete i 
affärsmodellen. Detta utesluter inte investeringar i omställnings-
bolag som kan påvisa att de inlett en tydlig förändringsresa och har 
uppnått positiva förändringar som följd. 

"Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen för 
alla fonder vi förvaltar. Vår uppfattning är att bolag med ett tydligt 
fokus på hållbarhet har bättre möjligheter att utvecklas väl över tid 
och därmed generera värde för aktieägareoch investerare", säger 
Andreas Wollheim, chef SEB Investment Managements  
fundamentala aktieförvaltning. 

Med kvalitetsbolag avses exempelvis bolag med en stark 
marknadsposition, hållbar affärsmodell och kompetent ledning. 
Genom att ta med hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen 
reduceras riskerna, samtidigt som förutsättningarna för 
investeringsstrategins långsiktiga avkastning förbättras. Det kan 
till exempel handla om att säkerställa att företaget har tillräcklig 
kompetens för att utföra sitt hållbarhetsarbete. 

Informationen från bolagsdialoger är en viktig komponent vid 
bedömningen av ett bolags hållbarhetsarbete. Utgångspunkten för 
bedömningen är hur och på vilket sätt bolaget inkluderar hållbarhet 
i sin verksamhet. Varje år hålls över 1000 bolagsmöten. Genom att 
analysera hur långt bolaget kommit i sitt hållbarhetsarbete, hur det 
bidrar till bolagets långsiktiga mål och integreras i affärsmodellen, 
får förvaltarna en helhetsbild av läget. Utifrån den kan de sedan 
bedöma hur väl bolaget kommer att kunna genomföra sitt 
hållbarhetsarbete.
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Aktier
Kvantitativ

Andreas Johansson
Ansvarig för kvantitativ aktieförvaltning 

Investeringscase: SEB Global Climate  
Opportunity Fund
Fonden är en artikel 9-fond i enlighet med förordningen för 
hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) och målet är att 
investera i företag med produkter och tjänster som bidrar till 
fondens hållbara investeringsmål – minskning eller anpassning 
till klimatförändringar. Målet är att ge investerare exponering 
mot bolag som är väl positionerade för att bidra positivt till ett 
mer hållbart samhälle.  Dessutom vill vi göra dessa investe-
ringar på ett sätt som gör att vi skapar en långsiktigt positiv 
riskjusterad avkastning för våra andelsägare.

För att minska klimatförändringarna söker fonden efter 
bolag i följande kategorier:
•  Gröna aktiviteter: Aktiviteter som i hög grad bidrar till ett av 

de sex miljömålen (inget tröskelvärde krävs). Till exempel 
energi från vind och sol.

•  Omställningsverksamhet: En ekonomisk verksamhet för 
vilken det inte finns något genomförbart koldioxidsnålt 
alternativ och som utgör ett stöd för omställningen till en 
klimatneutral ekonomi. Till exempel cement. 

•  Möjliggörande verksamheter: En ekonomisk verksamhet 
som anses bidra väsentligt till ett eller flera av målen i andra 
sektorer av ekonomin. Utrustning är ett exempel.
Anpassning till ett föränderligt klimat sker i alla sektorer i 

ekonomin, till exempel för att förbättra motståndskraften mot 
extremt väder som orsakas av den globala uppvärmningen. 
Det kan handla om att bygga brunnar och avloppssystem för 
att hantera kraftigt regnvatten eller investera i vindturbiner 
som tål extrema väderförhållanden.

Investeringscase: Severn Trent
Severn Trent är ett brittiskt företag som levererar dricksvatten 
och lösningar för avloppsvatten i Storbritannien, Europa 
och USA. Det är ett av Storbritanniens största vatten- och 
avloppsföretag. Företaget har höga ambitioner vad gäller att 
skydda och spara vatten. Att skydda vatten innebär bland  
annat att undvika påverkan på naturliga reservoarer, att 
plantera över 1,3 miljoner träd fram till 2030 och återställa 
ljunghedarna. Att spara vatten innebär att hitta och 
åtgärda läckor, bidra till att bygga bostäder med effektiv 
vattenförbrukning och investera i infrastruktur. Företaget 
bedömer att 91 procent av intäkterna kommer vara i linje med 
EU:s taxonomi och har åtagit sig ett vetenskapligt baserat mål 
att minska utsläppen i enlighet med Parisavtalet.

Hållbarhet integrerad i kvantitativ  
portföljförvaltning
En del av SEB Investment Managements fonder förvaltas med kvan-
titativa metoder. Dessa utgår ifrån företagsspecifik information, 
alternativa informationskällor, hållbarhetsdata och makroekonomis-
ka parametrar. Vårt kvantitativa aktieteam tillämpar en systematisk 
och kvantitativt driven investeringsprocess och arbetar på ett 
strukturerat sätt med hållbarhetsfrågor i alla fonder de förvaltar. 

Vi är övertygade om att bolag som arbetar strukturerat med 
hållbarhet i sina affärsmodeller också kommer att värderas 
högre på lång sikt. Mot den bakgrunden försöker teamet skapa 
portföljer med ett genomsnittligt hållbarhetsbetyg som överträffar 
motsvarande hållbarhetsbetyg för portföljens jämförelseindex. 
För att identifiera sådana bolag används SIMS-S-modellen. Den 
möjliggör en balans mellan "best-in-class"-bolag och sådana bolag 
som inlett en förändringsresa med målsättningen att stärka sitt 
hållbarhetsarbete. Utöver att tillämpa SIMS-S på en övergripande 
nivå använder teamet också komponenter i modellen för att hitta 
företag som har en ledande roll i specifika hållbarhetsteman, som 
klimat och jämställdhet mellan könen. 

"Vår egenutvecklade hållbarhetsmodell SIMS-S är ett effektivt 
verktyg för att hitta företag som kan dra nytta av övergången till en 
mer hållbar värld. Vi kan också undvika bolag som inte tar itu med 
hållbarhetsrisker i sina affärsmodeller. Vi är övertygade om att man 
behöver kombinera hållbarhetsinformation med alla andra finansiella 
data som används för att kunna göra en utvärdering av företag och 
skapa långsiktiga risk- och avkastningseffektiva portföljer", säger 
Andreas Johansson, ansvarig för det kvantitativa aktieteamet.

I processen med att sätta samman portföljen är hållbarhet 
integrerat på två viktiga sätt. För det första används SIMS-S-betyget 
som en del av vår uppskattning om förväntad avkastning eftersom vi 
räknar med att företag med höga betyg ska överträffa marknaden. 
För det andra sätter vi upp exponeringsmål som portföljen måste 
ha jämfört med sitt jämförelseindex. Dessa exponeringsmål kan 
ställas in både på det högsta SIMS-S-betyget eller dess komponenter. 
Vi kan till exempel se till att portföljen har en betydligt lägre 
koldioxidintensitet än jämförelseindexet.

Hållbarhetens allt större betydelse innebär att vi fokuserar 
en stor del av vår kvantitativa forskning på att analysera 
hållbarhetsrelaterade data. Mängden hållbarhetsdata växer snabbt 
och många nya dataleverantörer har gjort entré på marknaden de 
senaste åren. Forskningen används för att uppdatera och förbättra 
SIMS-S-modellen, som inte är statisk utan utvecklas i takt med 
att nya data och modeller blir tillgängliga. Dessutom utvecklas 
hållbarhetsområdet i sig och en rad olika teman konkurrerar om 
investerarnas uppmärksamhet. Att förstå vilka teman som kommer 
driva avkastningen är viktigt och står i fokus för vårt analysarbete.
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Räntebärande

Investeringscase: Stockholm Exergi 
Stockholm Exergi förser huvudstadsregionen i Sverige med 
tjänster inom värme, kyla, el och avfallshantering. Företaget 
har som mål att vara klimatpositivt 2025. Den största andelen 
projekt som finansieras genom Stockholm Exergi är kopplade 
till projekt inom förnybar energi. Fjärrvärme är ett sätt att 
producera värme till bostäder och kommersiella fastigheter 
genom att distribuera den från ett lokalt kraftvärmeverk. 
99 procent av den fjärrvärme som Exergi producerar kommer 
från förnybart eller återvunnet bränsle. I kombination med 
en rad initiativ för energieffektivisering i användarledet har 
koldioxidutsläppen per m2 minskat markant i Stockholm de 
senaste decennierna. Genom att lägga till fler användare till 
fjärrvärmesystemet kan gamla fossilbaserade värmesystem 
fasas ut, vilket bidrar till omställningen och minskar utsläppen 
av växthusgaser. Vilken energi som används i våra hus har stor 
inverkan på de globala utsläppen, och insatser för att minska 
utsläppen är därför av väsentlig betydelse.

Staffan Fredholm
Ansvarig för ränteförvaltning och multi-management

Ränteinvesteringar kräver sunda affärsmodeller 
"Våra ränteteam investerar i statsobligationer, bostadsobligationer 
och företagsobligationer. Vi integrerar hållbarhetsaspekter i 
investeringsprocessen för alla fonder under förvaltning. Vi menar 
att företag som inkluderar hållbarhet i sin verksamhet är mer 
framgångsrika på lång sikt. Teamen har erfarenhet av tematiska 
investeringar som gröna obligationer och hållbarhetsrelaterade 
obligationer", säger Staffan Fredholm, ansvarig för ränteförvaltning 
och multi-management. 

Som obligationsinnehavare är det viktigt att bedöma åter-
betalningsförmågan hos bolagen, och därmed risknivån. Att titta på 
hur faktorer kopplade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 
integreras i beslutsprocessen är därför av stor betydelse. Vikten 
av hållbarhetsaspekter blir extra tydlig inom kreditobligations-
förvaltningen, där samtliga större kreditbetygsinstitut väger in 
hållbarhetsarbetet som en del av kreditbetyget. Kreditbetyget 
påverkar företagens upplåningskostnader och i slutändan värdet 
på obligationerna i fonderna. 

Teamen främjar obligationer utställda av företag vars 
affärsverksamhet är förenlig med hållbar utveckling. Vårt 
hållbarhetsarbete sker bland annat med hjälp av SIMS-S. En 
annan viktig resurs i vårt hållbarhetsarbete är den information 
vi får via direktdialogen med bolagen, hållbarhetsrapporter och 
tredjepartsanalyser. Vissa sektorer står inför större utmaningar 
än andra, och även om deras varor och tjänster behövs för att vårt 
samhälle ska fungera har de ett negativt koldioxidavtryck. Dessa 
sektorer måste därför ställa om och göra stora investeringar för 
att begränsa sin negativa klimatpåverkan. För att bidra till den 
utvecklingen kommer vi även investera i bolag som i enlighet 
med vår hållbarhetspolicy klassas som omställningsbolag. Dessa 
företag måste visa prov på såväl vilja som förmåga att ställa om. 

I de fall vi kan träffa företagsledningen personligen, vilket är 
 vanligare i Norden, inleder vi en direktdialog om hållbarhets-
strategin. Vad gäller företag utanför Norden sker engagemanget 
främst via samarbete med internationella aktörer som Federated 
Hermes EOS. 

Teamet investerar även i obligationer där avkastningen är direkt 
kopplad till investeringar eller projekt som bidrar till en hållbar 
utveckling. Det kan också handla om obligationer som uppmuntrar 
emittenten att uppfylla fördefinierade globala hållbarhetsmål. 
Exempel på denna typ av obligationer är gröna obligationer och 
hållbarhetsrelaterade obligationer. 
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Multi-management

Hållbara helhetslösningar för våra kunder 
Multi-management-teamet förvaltar olika blandfonder främst för 
privatsparare. Dessa kan utgöra enskilda innehav för en kund, men 
de kan också fungera som bas tillsammans med andra produkter. 
Vi investerar i ett brett urval av tillgångsslag, sektorer, regioner 
och instrument, antingen via direktinvesteringar eller i egna eller 
externa fonder. 

Investeringsmixen gör att vi behöver hantera hållbarhets-
frågan på olika sätt för att maximera vår positiva påverkan. 
Men den gemensamma nämnaren för allt hållbarhetsarbete 
är hållbarhetspolicyn. 

"Genom vår portföljförvaltning vill vi engagera oss och bidra till 
en positiv samhällsutveckling i ett hållbarhetsperspektiv. Detta gör 
vi genom att klokt och ansvarsfullt investera vårt förvaltade kapital 
på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling, samtidigt som vi 
undviker investeringar som kan ha motsatt effekt. Målsättningen är 
också att påverka bolagen vi investerar i, antingen genom dialoger 
ledda av oss eller via en samarbetspartner som Federated Hermes 
EOS", säger Agneta Altino, portföljförvaltare i teamet. 

Det här tänkesättet gäller även när vi investerar i fonder från 
andra fondföretag. Alla fonder som ingår ska ha undertecknat FN:s 
principer för ansvarsfulla investeringar. Men innan vi investerar 
analyserar vi också noga det hållbarhetsarbete som utförs både 
av det externa fondbolaget och av fonden i sig. Om en fond av 

någon anledning inte bedöms vara i linje med vår hållbarhetspolicy 
inleder vi en dialog för att så långt som möjligt anpassa den till vår 
policy. Om vi i Multi-management-teamet inte skulle lyckas med det 
avyttras investeringen. Två gånger om året granskas alla befintliga 
innehav i enlighet med denna process. Agneta Altino fortsätter: 

"Vi ser den löpande dialogen med alla våra externa förvaltare 
som ett kraftfullt sätt att nå ut med budskapet om hur högt vi 
värderar hållbarhet. För oss handlar det också om att vi måste 
uppfylla åtagandet gentemot våra kunder att tillhandahålla smidiga 
investeringslösningar baserade på en solid hållbarhetsprocess."

Agneta Altino
Portföljförvaltare
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Alternativa investeringar
Private equity

Investeringscase:  
Uniwater
Under 2014 förvärvade SEB Private Equity en stor del av 
aktierna i Uniwater. Därefter byggdes en verksamhet kring tre 
ursprungliga affärsenheter, där man redan från start lyckades 
skapa värde med hjälp av en effektivare struktur för tillväxt. 
Hållbarhet var ett viktigt fundament då vi hade identifierat 
behovet av att effektivisera vattenanvändningen och förbättra 
vattenkvaliteten genom att modernisera vatteninfrastrukturen 
i linje med FN:s hållbarhetsmål. När SEB Private Equity tog över 
bolaget var deras erfarenhet av hållbarhetsarbete praktiskt 
taget obefintlig. Arbetet med att skapa en bred medvetenhet 
om verksamhetens hållbarhetsmässigt viktiga roll planerades 
och genomfördes därför mycket systematiskt. Vi har arbetat 
en hel del med strategiska initiativ för att bygga mer effektiva 
och hållbara lösningar för kommuner, byggföretag, grossister 
och pumpstationstillverkare. Dessutom fanns ett behov av att 
fastställa policyer och praxis för nya hållbara rutiner i bolaget. 
Exempel på hållbarhetsinitiativ under vårt ägande:
•  Förbättringar av produktutbud och lösningar för att 

modernisera vatteninfrastrukturen.
•  Ökat fokus på arbetsplatssäkerhet genom uppdaterade 

rutiner och policyer.
•  Rekrytering av en kvalitets- och hållbarhetschef som skapat 

förutsättningar för bättringar genom att bland annat börja 
mäta företagets sociala och miljömässiga avtryck.

Aktivt ägande i private equity  
– en del av omställningen 
SEB Investment Management investerar globalt i private equity, 
både genom direktinvesteringar och saminvesteringar för 
privatkunder, företag och institutioner. Ansvarsfullt ägande 
är en del av vår investeringsfilosofi. Det genomsyrar hela 
vår investeringsprocess och är ett grundläggande krav från 
investerarna. 

Vi utövar ett aktivt ägarskap och teamet är ofta representerat 
i styrelsen för det aktuella bolaget. Dessutom har vi ett nära 
samarbete med olika entreprenörer, företagsledningar och andra 
aktörer och vi förespråkar hållbarhetsperspektivet i alla forum där 
vi kan påverka.

Teamet strävar efter att vara marknadsledande på hållbarhet 
inom private equity. Bland annat använder vi oss av vår globala 
plattform och räckvidd för att kunna påverka globalt. Samtidigt 
hjälper vi också vår nordiska verksamhet i deras arbete med 
hållbarhetsfrågor gällande miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

"Omställningens betydelse för att göra skillnad kan inte nog 
understrykas. För att lyckas kommer vi inte bara att investera 
i företag som redan är hållbarhetsledande, som till exempel 
Matsmart där vi nyligen investerade. Vi kommer även fokusera på 
att identifiera företag som har en neutral position men med stora 
förbättringsmöjligheter, och där SEB Private Equity kan bli en viktig 
katalysator för förändring. Ett sådant förhållningssätt menar vi är 
avgörande för att göra avtryck i omställningsarbetet och bidra till 
en mer hållbar utveckling i samhället", säger Victor Lang, chef för 
Private Equity.

Victor Lang
Ansvarig för Private Equity
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1) Miljöbyggnad, BREEAM, LEED eller liknande.

Alternativa investeringar
Fastigheter

Investeringscase: 
Fastighetsinvesteringar
Drygt 20 procent av Sveriges befolkning bor i kommuner med 
färre än 25 000 invånare, och i flera av dessa är det brist 
på bostäder. SEB Investment Managements fastighetsteam 
är övertygade om att ett ökat inslag av trivsamma och 
klimatsmarta bostäder ger mindre kommuner möjlighet att 
utvecklas och växa. En av våra fastighetsfonder är därför 
inriktad på den svenska hyresrättsmarknaden utanför 
storstadsområdena. 

Tillsammans med våra samarbetspartner har vi tagit fram 
ett koncept för smart byggnation av hyresrätter med bas i trä 
och med miljövänliga energisystem. Målet är att producera 
närmare 5 000 hyresrätter fram till 2024. Strategin går ut på 
att kombinera hög kvalitet och standard med en förenklad 
byggprocess och låga drift- och underhållskostnader. Husen 
tillverkas i lokala svenska husfabriker i närheten av respektive 
område, vilket minskar transportsträckor och utsläpp under 
byggtiden. På det här visat kan man också både skapa och 
behålla sysselsättning hos lokala arbetsgivare. 

"Behovet av bostäder är stort och i flera mindre 
kommuner utanför storstäderna finns en risk för avtagande 
befolkningsökning på grund av bostadsbrist. Därför är det 
glädjande att vi tillsammans med en handfull institutionella 
investerare kan bidra till ökad nyproduktion av bostäder som 
är byggda på ett hållbart och miljövänligt sätt, säger Richard 
Gavel, portföljförvaltare i Real Estate-teamet. 

Richard Gavel  
Portföljförvaltare

Investeringar i klimatsmarta fastigheter
SEB Investment Managements fastighetsteam arbetar med 
 diskretionär förvaltning och upprättande av kundspecifika 
 fastighetsfonder med direktägda fastigheter som underliggande 
tillgång. Vårt fokus är att öka värdet på fastigheter genom aktiv 
portföljförvaltning. Fastighetsteamet har en marknadsledande, 
skalbar process för upphandling och kontroll av fastighetsför-
valtning tillsammans med väletablerade samarbetspartner. 

För att säkerställa att det potentiella värdet beaktas i 
investeringsbesluten analyserar vi alla nya förvärv både ur ett 
ekonomiskt och hållbarhetsinriktat perspektiv. Arbetet genomförs 
gemensamt av fastighetsteamet och externa experter. Under 
investeringsprocessen kommer teamet bland annat att utvärdera 
investeringen sett till alignment av EU:s taxonomi, risker, resiliens 
och miljöcertifieringar1.

Och i samband med godkännandet av specifika värdeskapande 
investeringar beaktar teamet även hållbarhetspotentialen.  
 De aspekter som fastighetsteamet fokuserar på är bland annat 
förbättrad energieffektivitet, minskade koldioxidutsläpp och hur 
fastigheten påverkar sin omedelbara omgivning. Dessutom tittar vi 
på effektiviteten i förvaltningen, biologisk mångfald och säkerhet 
och hälsa vad gäller inomhus- och utomhusmiljön för de som lever 
och verkar där. AI-system för energibesparingar och styrning av 
inomhusklimat, markvärme och solpaneler är exempel på  
sådana förbättringar.

24 — SEB Investment Management — Rapport om hållbarhet och aktivt ägande 2021



Portföljförvaltning – hållbarhet i praktiken

Alternativa investeringar
Mikrofinansieringsfonder

Hanna Holmberg och Camilla Löwenhielm
Portföljförvaltare

Mikrolån bekämpar fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt – så lyder det första 
hållbarhetsmålet i FN:s Globala Agenda. Till år 2030 ska alla 
människor ha lika rätt till, bland annat, grundläggande tjänster och 
finansiella resurser där mikrokrediter ingår. Mikrofinansiering är 
tillgången på kapital och finansiella tjänster som möter behoven 
hos individer och företag som annars inte skulle ha tillgång till 
dessa grundläggande tjänster.

Mikrofinansiering erbjuder låg- och medelinkomsttagare tjänster 
de behöver för att starta företag eller få befintliga företag att växa. 
Dessutom ökar det individens kapacitet att klara finansiella kriser, 
ackumulera tillgångar och investera i mänskligt kapital som hälsa 
och utbildning. Mikroföretag saknar ofta tillgång till krediter som 
behövs för att investera och driva verksamhet. De är inte heller 
särskilt attraktiva för vanliga banker eftersom de betraktas som 
högriskkunder förenade med betydande kostnader. Lånen är i regel 
mycket små och kunderna finns ofta på svårtillgängliga platser 
på landsbygden.

SEB:s mikrofinansfond och SEB Impact  
Opportunity Fund – stöder hållbar utveckling
SEB lanserade sin första mikrofinansfond 2013 och var därmed en 
av pionjärerna bland svenska banker. Detta skapade möjligheter 
för institutionella investerare att kanalisera kapital till mindre 
entreprenörer i tillväxt- och frontierländer. SEB var också näst 
först i Europa med att erbjuda mikrofinansfonder i lokala valutor 
(utan säkring) till finansiella investerare. Varje år sedan 2013 har 
SEB lanserat en ny fond och de förvaltade tillgångarna uppgår för 
närvarande till drygt 7 miljarder kronor. Under 2021 lanserade SEB 
sin nionde mikrofinansfond. Eftersom alla fonder investerar i lokal 
valuta exponerar de inte institutionerna för någon valutarisk, vilket 
särskiljer dessa fonder. Via mikrofinansinstitutioner nås nästan 
20 miljoner entreprenörer i över 56 utvecklingsländer. 

"Pandemin har medfört stora utmaningar på många håll, inte 
minst för småföretag på tillväxt- och frontiermarknader. Dessa 
småföretag är avgörande för sysselsättning och ekonomisk 
utveckling och vi vill därför tacka våra nordiska investerare som 
fortsatt att investera i våra fonder under dessa tuffa tider. På 
så vis kan vi fortsätta vara en långsiktig finansieringspartner 
för mikrofinansinstitut och därigenom stötta människor och 
entreprenörer. Detta ska vi alla vara mycket stolta över", säger 
Camilla Löwenhielmsom förvaltar fonderna tillsammans med 
Hanna Holmberg. 

SEB Impact Opportunity Fund lanserades 2014 och har ett bredare 
investeringsmandat än mikrofinansfonderna. Fonden fokuserar inte 
bara på finansiell inkludering utan även på att skapa tillgång till ren 
energi och bidra till positiva effekter för till exempel småskaliga 
jordbruk. Fonden har en direkt koppling till flera av FN:s globala mål 
för hållbar utveckling.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) är cirka 
90 procent av världens 570 miljoner lantbruk småskaliga. De 
flesta finns i utvecklingsländerna och producerar livsmedel till 
en stor del av världens befolkning. Många av dessa småbrukare 
har begränsad tillgång till marknader och tjänster, däribland 
finansiella tjänster. Detta är en av förklaringarna till deras generellt 
lägre produktivitetsnivå. Fonden har investerat i kooperativ 
som tillhandahåller stöd till jordbrukare i form av utbildning, 
certifieringar, krediter och högkvalitativa insatsvaror. Tack 
vare detta kan de bli mer produktiva, ta ut högre priser på sina 
produkter och få bättre avkastning.

Efterfrågan på energi ökar snabbt i utvecklingsländerna, men 
tillgången till tillförlitlig el är fortfarande en bristvara för många. 
Många företag är beroende av förorenande energikällor. Mot 
den bakgrunden har vi investerat i ett ledande solenergiföretag i 
Indien som tillverkar prisvärda och miljövänliga solenergisystem 
för företag med mindre till medelstor verksamhet. Vi har även 
investerat i ett företag som förser hushåll som inte är anslutna till 
elnätet med ren el.
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Styrelse

VD
Vice VD och Hållbarhetschef

Klimatredovisning

Styrning
SEB Investment Managements styrelse är ansvarig för den 
över gripande hållbarhetsstrategin, inklusive klimatförändringar. 
Styrelsen beslutar om den strategiska hållbar hetsstrategin och 
tillämpliga policyer. 

Styrelsen informeras löpande om status för implementeringen 
och policyernas effekt på verksamheten. Styrelsen övervakar 
också förvaltningens anpassning till åtagandet att uppnå netto-
nollutsläpp av växthusgaser senast 2040. En uppdaterad håll-
barhetspolicy och ett ställningstagande i klimatfrågan antogs 
av styrelsen i slutet av 2020 och implementerades under första 
kvartalet 2021.

Ledningsgruppen ansvarar för att våra policyer implementeras 
och följs upp. Hållbarhetschefen, som rapporterar till VD, ingår i 
ledningsgruppen och ansvarar för att fastställa och utveckla meto-
der och verktyg för att upprätthålla strategin. Cheferna för de olika 
tillgångsslagen ingår också i ledningsgruppen och ansvarar för att 
investeringarna genomförs i enlighet med vår hållbarhetsstrategi 
och aktuella policyer.

Strategi
SEB Investment Managements målsättning är att investeringsport-
följerna ska ha ett nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2040. 

Hållbarhetsstyrning

Klimatredovisning 2021
Enligt TCFD:s rekommendationer

SEB Investment Management stöder TCFD:s rekommendationer och har påbörjat arbetet  
med att implementera dem. Ramverket består av fyra huvudområden som företag och 
organisationer bör utgå ifrån i sin hantering och rapportering i klimatfrågan.

Vi använder oss av flera metoder för att ställa krav och uppmuntra 
företag att möta våra förväntningar. Detta gör vi genom att integre-
ra SEB Investment Managements fundamentala hållbarhetsbetyg 
i investeringsbesluten så att vi kan identifiera och investera i bolag 
som delar vår strategiska syn på hållbar utveckling, samtidigt som 
ohållbara företag och affärsmodeller utesluts. Häri ingår även 
att identifiera bolag som vi kan samarbeta med genom ett aktivt 
 ägande i syfte att stödja omställningen till en hållbar ekonomi. 

Vi kommer därför att: 
1.  Förvalta våra produkter enligt Parisavtalet men sikta på att 

nå nettonollutsläpp i alla våra produkter redan 2040. Det är 
vår övertygelse att klimatmedvetna investeringsprinciper och 
förvaltning i linje med Parisavtalet minskar risker och ger bättre 
avkastning till våra intressenter över tid. Ambitionen är att noga 
bedöma hur motståndskraftiga företagens affärsmodeller är 
mot klimatrisker på sektornivå, och att använda klimatscenarier 
som analysverktyg. Vi strävar efter att basera klimatrelaterade 
affärsbeslut på vetenskapliga klimatmodeller. 

2.  Leda kapitalflöden till klimatlösningar, motståndskraftiga  
affärsmodeller och omställningsbolag. För att kunna ta vara 
på klimatrelaterade möjligheter avser vi öka exponeringen mot 

Exkluderingskommittén
Exekutivt organ som fattar beslut om 

exkluderingar och omställningsärenden  
i portföljförvaltningen 

Instruera/styra/övervaka

Genomföra

Styrelsen godkänner SEB Investment Managements affärsplan  
inklusive hållbarhetsstrategi och hållbarhetspolicy.

SEB-koncernen

SEB Investment Management

Styrelse

Sustainable 
Product 
Committee

Compliance och 
Risk Management

Hållbarhets-
specialister

Produkt- 
specialister

Portfölj-
förvaltning

Styrelsen ansvarar för att fastställa en strategi för företagets hållbarhetsarbete och 
en organisation som kan genomföra strategin. Styrelsen godkänner SEB:s affärsplan 
inklusive hållbarhetsstrategiska beslut, företagets hållbarhetsstrategi, sektorpolicyer 
och hållbarhetsrapport.

Sustainability Product Committee (SPC) centraliserar bedömningar av nya produkter. 
SPC beslutar om rätten för SEB-enheter att använda sig av hållbarhetsreferensen vid 
marknadsföring eller distribution av produkter eller tjänster, såsom hänvisningar till ESG 
(miljömässiga, socialaoch styrningsrelaterade faktorer), FN:s hållbarhetsmål och EU:s taxonomi.
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företag och affärsmodeller som aktivt bidrar till att mildra och 
anpassa sig till klimatförändringarna, som tillhandahåller klimat-
lösningar som hjälper till att minska koldioxidavtrycket eller som 
bygger på värdeskapande utifrån ett intressent perspektiv. 

3.  Välja bort investeringar från fossilbaserade verksamheter som 
har särskilt stor negativ påverkan på klimatet. Vi genomför 
fullständiga genomlysningar av investeringarnas klimatpåverkan 
och följer upp relevanta frågeställningar och regelverksänd-
ringar. Vi anser inte att exkludering av alla sektorer med stora 
klimatrisker är den enda vägen framåt, men vi väljer bort vissa 
affärsmodeller och produkter som påverkar klimatet och våra 
intressenter särskilt negativt, såsom fossila bränslen. Vår inställ-
ning är att företag som sätter vetenskapligt baserade mål och 
har trovärdiga omställningsplaner för att övergå till förnybara 
affärsmodeller kan inkluderas i investeringsområdet. Affärs-
modeller eller produkter som påverkar klimatet negativt utvär-
deras löpande. I hållbarhetspolicyn finns bland annat uppgifter 
om hur stor andel av omsättningen som gäller från tid till annan. 

4.  Att via aktivt ägarskap uppmuntra företagen att göra sina 
affärsmodeller mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. 
Vi anser att engagemang och aktivt ägarskap är en konstruktiv 
process för att skapa långsiktigt hållbara värden för investe-
rare. Aktivt ägarskap bidrar till positiva förändringar i företa-
gens beteende vad gäller hållbarhetsåtaganden, vilket skapar 
mervärde på lång sikt. I vår roll som aktiv ägare strävar vi också 
efter att skydda andelsägarnas gemensamma intressen genom 
att påverka företagen i deras hållbarhetsarbete. Antingen har 
vi en löpande direktdialog med ledningsgrupper och styrel-
ser eller också samarbetar vi med andra investerare utanför 
Norden via olika forum som IIGCC och FN:s principer för hållbara 
investeringar. Vi engagerar oss i företagen för att stötta dem i 
omställningen till en koldioxidsnål ekonomi. Målsättningen är 
att skapa en transparent produkt- och kommunikationsstrategi 
med våra andelsägare angående vår grundläggande syn på 
hållbar utveckling. Vår ambition är att anpassa verksamheten, 
vårt samlade produktsortiment och alla investeringar till en mer 
hållbar värld, samtidigt som vi tar vara på de affärsmöjligheter 
som omställningen medför. 

Vår strategi för att lyckas med detta är att tillämpa en rad  
olika metoder. 
•  Vi allokerar våra investeringar mot mer hållbara verksamheter  

i linje med EU:s taxonomi.
•  Vi fortsätter att reducera våra investeringar i verksamhet som 

bedöms vara ohållbar.
•  Vi investerar i företag som har en tydlig strategi för hur de ska 

omvandla sin verksamhet.
•  Vi håller en löpande dialog med företagen för att uppmuntra  

dem att hela tiden bli mer hållbara vad gäller affärsverksamhet 
och produktutbud. 

•  Vi samarbetar långsiktigt med organisationer som IIGCC och 
Climate Action 100+.

Riskhantering
Klimatförändringar är en långsiktig systemrisk för de  finansiella 
systemen och den globala ekonomin. Det krävs djupgående 
 analyser från många olika infallsvinklar för att fastställa hur 
 bolagens verksamhet påverkar klimatförändringarna, men också 
hur klimatförändringarna påverkar bolagen.

Vi integrerar klimatrisker i våra investeringsprocesser för att  
identifiera och minska de negativa effekterna, men också för att 
fånga upp möjligheterna med hjälp av vår egen hållbarhetsmodell 
(läs mer på sidan 12) som skapar en bättre förståelse för investe-
ringarnas inverkan.

Exkluderingskommitténs ansvar
SEB Investment Management har inrättat en  exkluderingskommitté 
med representanter från hållbarhetsteamet, investeringsteamen 
och riskfunktionerna. Kommittén ansvarar för att den  strategi 
som antagits av styrelsen genomförs och följs upp. I syfte att 
säker ställa att investeringarna följer våra policyer och vårt 
ställningstagande i klimatfrågan screenas de fyra gånger om året. 
Riskfunktionen utför regelbundna kontroller av investeringarna för 
att identifiera och varna om eventuella överträdelser. Kommittén 
sammanträder minst fyra gånger per år och fastställer exklude-
ringslistan. Under särskilda omständigheter kan kommittén göra 
undantag gällande uteslutning. Det kan till exempel handla om före-
tag som håller på att ställa om till att bli mer hållbara och uppfyller 
vetenskapligt baserade mål som satts upp. Besluten granskas minst 
en gång per år. 

Uteslutning
I enlighet med den uppdaterade hållbarhetspolicyn antar fond-
bolaget ett strikt förhållningssätt till fossila bränslen. Detta 
innebär att samtliga fonder nu utesluter utvinning och produktion, 
 inklusive utvinning av okonventionella fossila bränslen, som olje-
sand och djuphavsborrning i särskilt känsliga områden. Liknande 
begränsningar gäller för kraftproduktion och distribution av fossila 
bränslen. Undantag kan göras för bolag som har tydliga mål och kan 
uppvisa en pågående omställning i linje med Parisavtalet.

  Se sidan 13.

Påverkansarbete
Att bedriva påverkansarbete med bolagen vi investerar i är ett 
 viktigt verktyg för SEB Investment Management. Genom påver-
kansarbetet kan fondbolaget bidra till snabbare förändringar och 
stötta företagen vad gäller att inkludera klimatrelaterade strate-
gier och praxis i sina affärsmodeller. Detta sker antingen genom 
att vi för en dialog direkt med företagen eller via investerarsam-
arbeten. Genom investerarinitiativet IIGCC Climate Action 100+ 
är fondbolaget bland annat delaktigt i dialoger med de bolag som 
släpper ut mest koldioxid i världen. 

  Se sidan 30.
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Mätetal och mål
Koldioxidavtryck är ett mått som mäter klimatrelaterad risk i 
fonder. Under 2014 började SEB Investment Management mäta 
aktiefondernas koldioxidavtryck.

2020 introducerades en ny branschstandard för att mäta 
koldioxidavtryck i form av en riskbaserad viktad genomsnittlig 
koldioxidintensitet i linje med Fondbolagens förenings riktlinjer. 
Koldioxiddata baseras på tre centrala utsläppsområden (läs mer 
på sidan 32) enligt Greenhouse Gas Protocol och visar ett företags 
koldioxideffektivitet. 

Mer än 80 procent av SEB Investment Managements  investeringar 
i aktiefonder och företagsobligationer var föremål för dessa 
 mätningar under 2021 och resultatet redovisas på sebgroup.com. 
För resterande är underlaget för närvarande otillräckligt för en 
korrekt bedömning av koldioxidavtrycket.

Diagrammet visar våra investeringars relativa utsläppsexpo-
nering som tCO

2e/investerad. Styrelsen antog en uppdaterad 
hållbarhetspolicy i slutet av 2020. Ändringarna implementerades 
under första kvartalet 2021 och vi ser nu en betydande minskning 
av våra investeringars koldioxidavtryck. 

Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet
Viktad genomsnittlig koldioxidintensitet mäter investeringens 
 exponering mot bolag med hög koldioxidintensitet uttryckt i 
ton växthusgas i förhållande till dess intäkter (tCO2e/$intäkter). 
Detta mäts enligt TCFD:s rekommendationer för att möjliggöra 
jämförelser mellan bolag av olika storlek. Måttet gör det möjligt att 
jämföra företag av olika storlek och rekommenderas av TCFD.

Resultatet av vårt arbete
Den senaste mätningen utifrån tillgänglig information i slutet 
av 2021 visar att vi har gjort goda framsteg i arbetet med att 
 minska koldioxidutsläppen från majoriteten av våra investeringar i 
noterade aktier och företagsobligationer. Enligt scenarioverktyget 
Sustainable Development Scenario tool (SDS) visar mätningen att 
våra investeringar då var förknippade med en  temperaturökning 
på 1,7°C. Detta är förenligt med Parisavtalets mål att hålla den 
 globala uppvärmningen långt under 2°C och sträva efter att 
begränsa den till 1,5°C, och det är även i linje med målen avseende 
energitillgång och renare luft. 
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Diagrammen representerar cirka 80 procent av SEB IM-fondernas 
investeringar i noterade aktier och företagsobligationer. Vad gäller 
resterande är underliggande data för närvarande otillräckliga för 
en korrekt redogörelse av koldioxidavtrycket.
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Fondernas klassificering 
SEB Investment Management har klassificerat fonderna som 
 förvaltade enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade 
 upplysningar (SFDR).

Artikel 6
En fond som kategoriseras som artikel 6 beaktar hållbarhetsrisker i 
investeringsbeslut och följer SEB Investment Managements hållbar-
hetspolicy, men på grund av sin placeringsinriktning, metodik eller 
investeringsområde kan den inte fullt ut främja miljömässiga eller 
sociala egenskaper.

Artikel 8 
Fonder som främjar miljömässiga eller sociala egenskaper 
Dessa fonder investerar i företag som arbetar aktivt med att han-
tera risker och möjligheter relaterade till hållbar utveckling både 
ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Företag som genom sitt 
agerande eller sektortillhörighet har en negativ långsiktig påverkan 
på hållbar utveckling utesluts. Fondernas hållbarhetsrelaterade 
egenskaper främjas dels genom integrerad hållbarhetsanalys som 
en del av investeringsbesluten, dels genom exkludering av bolag, 
affärsmodeller och produkter som bedöms påverka klimat, sam-
hälle eller intressenter negativt. Dessutom främjas egenskaperna 
av att fonden har en aktiv ägarstyrningsprocess som syftar till att 
påverka utvecklingen i bolag den investerar i. 

Artikel 9 
Fonder som har hållbarhet som mål för investeringen 
Fondernas målsättning är att skapa långsiktigt hållbar effekt. 
Detta uppnår fonderna genom att investera i affärsmodeller som 
aktivt bidrar till något av de sex miljömålen, exempelvis till en 
begränsning av klimatförändringarna, anpassning till klimatföränd-
ringarna eller en omställning till cirkulär ekonomi. Detta uppnår 
fonderna genom att investera i affärsmodeller som aktivt bidrar till 

Ytterligare information
minskning eller anpassning till klimatförändringarna. Till exempel 
kan fonderna investera i företag som tillhandahåller klimatlösningar 
som hjälper till att minska koldioxidavtrycket eller som bygger på 
värdeskapande utifrån ett  intressentperspektiv. Även om exklude-
ringar inte är i fokus kommer fonderna att  utesluta företag som har 
negativ inverkan på en långsiktigt  hållbar  utveckling, antingen ge-
nom sitt agerande eller på grund av  sektortillhörighet. De hållbar-
hetsmål som fonderna eftersträvar kan bland annat vara i linje med 
EU:s taxonomi, gröna obligationer som stöder  klimatomställningen, 
mikrofinanser till stöd för entreprenörskap och minskad fattigdom, 
hållbara städer och ansvarsfull konsumtion, biologisk mångfald, 
vatten, cirkulär ekonomi, globala mål och andra sociala och klimat-
relaterade teman. Beroende på den enskilda fondens hållbarhets-
mål kommer dess hållbarhets påverkan och mål att belysas och 
införlivas i fonden.

En sammanfattning av aktivt ägande  
och röstning 2021 
SEB Investment Management strävar efter att vara en strategisk 
partner till de bolag man investerar i. Direktdialogen med  företagen 
ses som det mest produktiva sättet att främja förändring och 
påverka till det bättre. Men i vissa fall kan det finnas goda skäl att i 
stället föra en dialog via en samarbetspartner eller tillsammans  
med andra investerare.

Aktivt ägande 
Valberedningar (årsstämmor 2021) 35

Valberedningar (årsstämmor 2022) 40 

Röstat på bolagsstämmor (2021) 331

Påverkansarbete i antal bolag 1 250 

Antal bolagsdialoger (direkt eller via samarbetspartner) >3 200

Könsfördelning i styrelser1  40,5 % kvinnor

Andel av innehaven med Science Based Targets (SBT)2  16 %

1) SEB Investment Managements deltagande i  
valberedningar under 2021. 2) Science Based Target Initiative.

Medverkande i valberedningar 2021–2022

AAK
AddLife AB
Addnode Group AB
Addtech AB
AFRY AB
Alfa Laval AB
Axfood AB
Beijer Ref AB

Biotage AB
BTS AB
Cary Group AB
CellaVision AB
Creaspac
CTT Systems AB
Dometic AB
Elekta AB

Formpipe Software AB
Fortinova Fastigheter AB
Hexagon AB
Hexicon AB
HMS Networks AB
Humana AB
Indutrade AB
INVISIO AB

Lagercrantz-gruppen
Lifco AB
Loomis AB
MedCap AB
Mycronic AB
NCAB Group AB
Permascand AB
Precise Biometrics AB

Sectra AB
Solid Försäkring AB
Stillfront Group AB
Thule Group AB
Troax Group AB
VBG Group AB
Vimian Group AB
Wihlborgs Fastigheter AB

AAK
AddLife AB
Addnode Group AB
Addtech AB
Alfa Laval AB
Axfood AB
Beijer Alma AB

Beijer Ref AB
Biotage A
CellaVision AB
Concentric AB
Creades AB
Elekta AB
Formpipe Software AB

Hexagon AB
HMS Networks AB
Humana AB
ICA Gruppen AB
INVISIO AB
Lagercrantz Grupp A
Lifco AB

Loomis AB
MedCap AB
Mycronic AB
NCAB Group AB
Precise Biometrics AB
Ratos AB
Sectra AB

Stillfront Group AB
Telia Company AB
Thule Group AB
Troax Group AB
VBG Group AB
Wihlborgs AB
ÅF Pöyry AB

Årsstämmor 2022

Årsstämmor 2021
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Teman för engagemang
För att säkerställa en positiv utveckling i företag där vi investerar 
utgår vi från olika teman för engagemang. Dessa tar vi upp i vår 
ägardialog antingen direkt med bolaget eller via en samarbets-
partner eller genom samverkan med andra aktieägare, eller genom 
att rösta eller delta i valberedningar i linje med Parisavtalet.

Vi samverkar med bolagen genom en kombination av  
dialoger ledda av oss eller via samarbetspartner och olika samver-
kansinitiativ. Våra engagemang kan handla om portföljbolagens 
ekonomiska resultat och strategiska planer, eller om risker och 
möjligheter kopplade till omvärlden, samhället eller bolagsstyrning 
enligt ovan.

SEB Investment Management har anslutit sig till flera samarbets-
initiativ för att maximera ägarinflytandet, till exempel i forum som 
UNPRI, IIGCC, CDP och IPDD. För mer information, se sidan 31.

Under perioden juli 2020 till juni 2021 deltog SEB Investment 
 Management i 35 valberedningar i svenska bolag. Några viktiga 
teman för engagemang var bolagens ersättningsprogram och 
mångfalden i styrelser. I bolag där SEB Investment Management 
deltagit i valberedningen är nu omkring 40 procent av styrelse-
ledamöterna kvinnor.

Under 2021 samarbetade vi med Federated Hermes EOS inom 
ramen för totalt 2 700 dialoger med 710 bolag. Mer än 50 procent 
av dialogerna handlade om klimatfrågor. Merparten av  dialogerna 
leds av Hermes EOS, men i vissa fall är även SEB Investment 
Managements medarbetare direkt involverade i dialogen. 1 522 av 
de frågor som diskuterades var direkt relaterade till minst ett av 
målen för hållbar utveckling.

Dialog med miljön i fokus 
Vi har delat in våra ägardialoger i olika teman enligt ovan. Under 
året lyfte vi också fram miljörelaterade utmaningar och möjligheter. 
I dialogen med företagen får vi en bättre inblick i hur de arbetar 
med att ställa om sin verksamhet för att minska koldioxidavtrycket. 
Vi uppmuntrar också företagen till att sätta vetenskapligt baserade 
mål och vi vill se en tydlig plan för hur de ska bli koldioxidneutrala 
senast 2050. Mer information om röstning, påverkansarbete och 
valberedningar finns under Aktivt ägande | SEB (sebgroup.com) 
Läs mer om våra bolagsdialoger på sidorna 19–25.

Exempel på samverkansaktiviteter
Access to Medicine – en mänsklig rättighet
SEB Investment Management har engagerat sig i Access to 
 Medicine sedan 2016. Drygt 2 miljarder människor saknar idag 
tillgång till relevanta läkemedel. Det innebär att över 2 miljarder 
människor riskerar att dö av sjukdomar som går att behandla om 
man har tillgång till rätt medicin. 
 
PRI: SEB Investment Management har tilldelats en toppranking för  
sin integrering av hållbarhet och aktivt ägande
Som kapitalförvaltare har SEB antagit FN:s PRI och dess sex 
 principer för ansvarsfulla investeringar. Inom ramen för PRI kan 
man tillsammans med andra investerare föra dialoger med företag 
på ett globalt plan. 

Investerardialog om avskogning 
Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD) är ett unikt 
 investerarengagemang som samordnar dialogen med stater, 
 offentliga myndigheter och branschorganisationer om systematisk 
och hållbar markanvändning och förvaltning av naturresurser. Engagemang 

  Miljö 34 %
  Socialt ansvar 22 %
  Styrning 28 %
  Strategi, risk & kommunikation 16 %

Affärssyfte och strategi

 Riskhantering Transparent kommunikation

Miljö Socialt ansvar Styrning

1    
Klimatförändring 
– Omställningsplan för nettonollutsläpp 
– Vetenskapligt baserade mål

4    
Hälsosamma samhällen
– Rättvis omställning
– Mångfald & utbildning

6   
Ersättning till ledande befattningshavare
– Hållbara incitament
– Upplysningar & transparens

2    
Biologisk mångfald
– Skogsbruk
– Jordbruk
– Allmännytta

5    
Hantering av leverantörskedjan
– Miljö
– Mänskliga rättigheter och arbetsrätt
– Antikorruption

7    
Effektiviteten i styrelser
– Sammansättning
– Kompetens
– Kultur & dynamik

3    
Rent vatten
– Strategi & riskhantering

Teman för engagemang
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Ytterligare information

Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
Genom att implementera de sex principerna bidrar vi 
som undertecknare till att utveckla ett mer hållbart 
globalt finansiellt system. Vi är fast beslutna att vara en 
aktiv ägare, inkludera hållbarhet i vår strategi och våra 
processer, öka transparensen och öka samarbetet.

Fondbolagens förening
Föreningen verkar för en sund bransch i spararnas 
intresse. Kärnan i föreningen är de olika arbets-
grupperna. SEB Investment Management deltar i flera 
av dessa, till exempel arbetsgruppen för ansvarsfulla 
investeringar som har en viktig funktion i branschens 
hållbarhetsagenda. 

Swedish Institutional Investor  
Association (SIIA)
SEB Investment Management är medlem i SIIA 
sedan 2003. 

Investor Integrity Forum
Etablerades 2020 och är en plattform där investerare 
och Transparency Sweden gemensamt kan driva viktiga 
frågor kopplade till korruptionsrisker, kunskap och ökad 
transparens, integritet och ansvarstagande, och där-
igenom skapa bättre förutsättningar för hållbara och 
lönsamma investeringar. SEB Investment Management 
är en av grundarna till forumet.

Sweden's Sustainable Investment  
Forum (Swesif)
Ett intresseforum som syftar till att sprida, driva och 
öka kunskapen om investeringar för hållbar utveckling 
i samarbete med medlemmarna och andra liknande 
organisationer som FINSIF, DANSIF och EUROSIF.

Swedish Investors for Sustainable  
Development (SISD)
SISD är ett partnerskap bestående av 21 av de största 
finansiella aktörerna på den svenska marknaden och 
Sida (the Swedish International Development Coopera-
tion Agency). Uppdraget är att samarbeta om vår tids  
största utmaningar i ett partnerskap för de globala 
målen (SDG). SEB Investment Management ingår i 
arbetsgruppen för mål 15: Ekosystem och biologisk 
mångfald – med fokus på hur man ska stoppa förlusten 
av biologisk mångfald. 

Investor Policy Dialogue on  
Deforestation (IPDD)
Ett samarbete för dialog med regeringar, myndigheter 
och branschorganisationer om systematisk och hållbar 
användning av mark och förvaltning av naturresurser. 

Hållbart värdeskapande
Ett samarbete mellan stora svenska institutionella  
investerare för att påverka bolag att arbeta systema-
tiskt med hållbarhet. 

IIGCC (Institutional Investor Group on  
Climate Change)
En europeisk medlemsorganisation för investerar-
samarbete om klimatförändringar. SEB Investment 
Management anslöt sig 2017. Bland annat deltar vi i en 
engagerad dialog med de 100 bolag som står för de 
största växthusgasutsläppen. 

Net Zero Asset Managers initiative
2021 anslöt sig SEB Investment Management till 
Net Zero Asset Managers initiative, en  internationell 
grupp av kapitalförvaltare som stöder målet om 
 nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050.

CDP (tidigare Carbon Disclosure Project)
CDP är en ideell internationell organisation som 
 erbjuder ett globalt system för mätning och rapporte-
ring av klimatpåverkan för investerare, företag, städer, 
länder och regioner. Sedan 2018 för vi en engagerad 
dialog med en rad företag beträffande vattenhantering 
och andra frågor.

Access to Medicine
SEB Investment Management anslöt sig till initiativet 
2016. I samverkan med andra investerare förs en aktiv 
dialog med stora läkemedelsbolag om hur man ska 
kunna skapa rättvis tillgång till mediciner i låg- och 
medelinkomstländer. 

FAIRR
FAIRR (Farm Animal Investment Risk and Return) är 
ett investerarinitiativ som fokuserar på risker och 
möjligheter vad gäller hållbarhetsrisker i den globala 
livsmedelssektorn.

SEB Investment Management AB är medlem i följande sammanslutningar  
och organisationer som syftar till att främja ansvarsfulla investeringar.

Samarbeten och åtaganden
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Ytterligare information

För mer information:  

    SEB Investment Management

    Sustainability Approach

    Sustainability Policy

    Climate Statement

    Carbon Reports

    Active ownership and voting

    Nomination Committees

Förklaring av termer och begrepp

Artiklarna 6, 8 och 9 – Gemensam klassificering  
(i vilken mån hållbarhetsaspekter beaktas/ integreras)
EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplys-
ningar har fastställt en gemensam klassificering för 
investeringsstrategin.

Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) 
En internationell redovisningsstandard för att mäta och 
rapportera utsläpp av växthusgaser. Enligt GHG-proto-
kollet redovisas utsläppen i olika scope (områden). 

    Greenhouse Gas Protocol

Parisavtalet
Parisavtalet är ett juridiskt bindande internationellt  
avtal om klimatförändringar. Det antogs av 196 parter 
vid klimattoppmötet COP 21 i Paris den 12 december 
2015 och trädde i kraft den 4 november 2016. Målet är 
att begränsa den globala uppvärmningen till långt un-
der 2°C, helst 1,5°C, jämfört med förindustriella nivåer.

SFDR – EU:s förordning om  
hållbarhetsrelaterade upplysningar 
Obligatoriskt strängare krav på hållbarhetsrelaterad 
rapportering för kapitalförvaltare och andra finans-
marknadsaktörer verksamma inom EU. 

Globala mål för hållbar utveckling (SDG)
De globala målen för hållbar utveckling, som även kall-
las Agenda 2030, antogs av FN 2015 och är en global 
överenskommelse för hållbar utveckling i syfte att 
avskaffa fattigdom, skydda vår planet och säkerställa 
att alla människor kan leva i fred och rättvisa år 2030. 

De 17 globala målen är integrerade, det vill säga att 
en åtgärd inom ett viss område påverkar utfallet för 
andra områden. Utvecklingen måste balansera de tre 
dimensionerna kring hållbar utveckling: det ekonomiska, 
det sociala och det miljömässiga.

Taxonomi
EU:s taxonomi är ett klassificeringssystem för miljö-
mässigt hållbara ekonomiska aktiviteter. Taxonomin 
är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål och 
målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi – 
EU:s gröna giv. Klassificeringen bestäms av Europeiska 
kommissionen.

TCFD – Task Force Climate-Related  
Financial Disclosure
Initiativet TCFD lanserades av Financial Stability 
 Board och omfattas bland annat av riktlinjer för 
klimatrelaterade finansiella upplysningar. Syftet är 
att främja mer välgrundade beslut om investeringar, 
utlåning och försäkringsgarantier. Detta i sin tur ska 
bidra till ökad förståelse för klimatrelaterade risker i 
det finansiella systemet.

Ytterligare information
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https://sebgroup.com/about-us/our-business/our-divisions/seb-investment-management
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http://ghgprotocol.org


Ytterligare information

Vår hållbarhetsresa

SEB IM beslutar om ny hållbarhetspolicy 
och nytt ställningstagande i klimatfrågan.  

SEB IM sätter målet att den samlade  
investeringsportföljen ska vara 

 koldioxidneutral 2040. 

SEB IM ansluter sig till initiativet IIGCC  
(Climate Bank Initiative).

SEB IM undertecknar CDP –  
ett samarbete kring vattenfrågor. 

SEB IM undertecknar FN:s principer för  
ansvarsfulla investeringar (PRI).

I den samlade investeringsportföljen  
utesluts bolag med en omsättning  
från utvinning av förbränningskol  

på mer än 20 procent.

SEB IM engagerar sig i Access to Medicine  
– en sammanslutning av företag  

som verkar för en rättvis tillgång till 
 läkemedel i utvecklingsländer.

SEB IM lanserar sin  
första mikrofinansfond.

SEB IM beslutar att inte investera i  
bolag som deltar i utveckling och 

 produktion av kärnvapenprogram. 

2021

2019

2017

2015

2010

2020

2018

2008

2016

2013

SEB IM implementerar ny  hållbarhetspolicy 
och ställningstagande i klimatfrågan 
under första kvartalet 2021. Det innebär 
bland annat att alla SEB-fonder utesluter 
 fossila bränslen.

SEB IM går med i Net Zero Asset Managers 
initiative – en internationell grupp av kapi-
talförvaltare som stöder målet om netto-
nollutsläpp av växthusgaser senast 2050.

SEB IM ansluter sig till arbetsgruppen för 
Private Equity inom ramen för IIGCC Paris 
Aligned Investment Initiative.

SEB IM beslutar att hela fondutbudet ska 
exkludera bolag inom utvinning av förbrän-
ningskol (högst 5 % av omsättningen). 
 Bolag som producerar tobak utesluts helt 
och gränsen för bolag med omsättning från 
distribution av tobak sätts till 5 procent. 
Företag med verksamhet inom cannabis 
för icke-medicinskt bruk utesluts helt.

SEB IM ansuter sig till IIGCC – Institutional 
Investor Group on Climate Change – för att 
delta i påverkansarbetet mot de största  
CO2 -utsläpparna.

Bolag som bryter mot internationella 
 normer avseende mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och/eller korruption 
 utesluts helt från fondutbudet.

SEB IM publicerar rapporter om koldioxid-
utsläpp för aktiefonder.

SEB IM lanserar grön obligationsfond och 
bolagets första hållbarhetsfond.

Inleder arbetet med FN:s  
globala mål för hållbar utveckling.

SEB IM:s hållbarhetsteam inrättas formellt.
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Viktig information 
Detta material har upprättats av SEB och innehåller allmän information om finansiella instrument som SEB marknadsför, säljer eller förmedlar. SEB är det 
globala varumärket för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), dess dotterbolag och närstående bolag. Varken materialet eller de produkter som beskrivs 
häri är avsedda för distribution eller försäljning i USA eller till person bosatt i USA (s.k. US person). Observera all sådan distribution är otillåten. Möjligheten 
att erbjuda fondandelar kan även vara begränsad i andra jurisdiktioner. Detta dokument får inte användas för att marknadsföra, sälja eller förmedla fond-
andelar i jurisdiktioner där detta är otillåtet. Även om innehållet i detta material är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga, ansvarar SEB inte för 
fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning av användning av materialet. Historisk avkastning är ingen 
garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat 
kapital. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. 
SEB kan inte garantera att fonder som har andelsklasser med målsättningen att valutasäkra avkastningen mot svängningar i valutakurser ("hedge") kommer 
att uppnå målsättningen till fullo. Eventuella uppgifter om skatter är baserade på de regler som gällde när detta dokument upprättades och kan ha ändrats 
därefter. Observera att uppgifter om skatt i detta material är generella. Det bör också noteras att information om eventuell skatt inte har skräddarsytts efter 
enskilda omständigheter gällande en enskild potentiell investerare. För råd om placeringar eller beskattning anpassade efter just din situation bör du därför 
vända dig till en skatterådgivare. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut. Detta material får inte ensamt ligga till grund för ett sådant beslut. 
Istället ska du grunda ditt investeringsbeslut på den detaljerade information om fonden/fonderna som återfinns i dess faktablad, informationsbroschyr(er) 
med fondbestämmelser samt fullständiga prospekt. Dessa finns på www.sebgroup.lu och/eller www.seb.se/fonder.
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