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PP Pensions uppdrag är att trygga 
medlemmarnas pensionskapital och 
övriga försäkringsåtaganden, både på 
kort och lång sikt. I detta uppdrag ingår 
även att ta hänsyn till vår omvärld ut-
ifrån hållbarhetsfaktorer såsom miljö, 
socialt ansvar och styrning.

Utvecklingen av regelverk som syftar till att styra företag 

att ta sitt hållbarhetsansvar sker i snabb takt. Nyligen 

trädde förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrela-

terade upplysningar ikraft - ”SFDR” eller ”Disclosureför-

ordningen”. SFDR ställer krav på att företag ska offent-

liggöra sina ställningstaganden i hållbarhetsfrågor och 

informera om vissa hållbarhetsrelaterade upplysningar, 

något vi på PP Pension ser positivt på.

Vi har ett långsiktigt perspektiv, vilket betyder att vi 

ser hållbarhet som en naturlig och integrerad del av vår 

dagliga verksamhet. 

Vi tar bland annat hänsyn till hållbarhetsfaktorer 

genom att följa upp att våra externa förvaltare beaktar 

hållbarhetrisker i sin kapitalförvaltning liksom att vi 

löpande mäter andelen hållbara investeringar. 

Förutom att följa upp att våra externa förvaltare 

verkar för hållbara investeringar, har vi valt att inte 

investera i exempelvis tobaks-, alkohol- eller vapenrelate-

rade bolag. Vi arbetar dessutom aktivt för att undersöka 

vilka negativa konsekvenser olika investeringsbeslut 

kan leda till utifrån relevanta hållbarhetsfaktorer - ”due 

diligence”. Genom dessa aktiviteter beaktar vi hållbar-

hetsrisker i vår investeringsbeslutsprocess. 

Vi tar hänsyn till hållbarhetsrisker i vår rådgivning och 

inhämtar alltid våra kunders preferenser avseende de-

ras hållbarhetsfaktorer. Vi säkerställer löpande att dessa 

preferenser efterlevs i vår kapitalförvaltning.

PP Pension strävar efter att följa Parisavtalets mål 

om att hålla den globala uppvärmningen långt under 

två grader. Vi har även förbundit oss att följa erkända 

uppförandekoder såsom FNs principer för ansvarsfulla 

investeringar - ”UNPRI”. 

Enkelt uttryckt syftar UNPRI till att föra in hållbarhets-

frågor i investeringsprocessen för institutionella investe-

rare och pensionsförvaltare och att skapa en grund för 

långsiktigt ägaransvar. 

I egenskap av aktieägare genom innehav i fonder, 

verkar PP Pension för att påverka företagen där vi har 

intressen i och i en riktning som tar såväl hållbarhetsfak-

torer som hållbarhetsrisker i beaktande. Arbetet för att 

påverka sker i första hand inför och på bolagsstämmor, 

genom en löpande dialog med styrelse och företags-

ledning, med hänsyn tagen till insiderlagstiftning, och 

- i relevanta fall - genom kommunikation med övriga 

aktieägare.

Vi följer löpande utvecklingen inom hållbarhetsområ-

det och avser att följa internationellt erkända standar-

der för rapportering av hållbarhetsrelaterade upplys-

ningar och due diligence i investeringsbeslutsprocessen, 

när dessa inrättas. 
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