Hållbarhetsprofil
2022

Redovisningsprinciper 1

Vår hållbarhetsprofil ska på ett enkelt och lättfattligt
sätt ge dig information för hur våra fondförvaltare
i praktiken omsätter hållbarhetskriterierna i sin förvaltning.

PP Pensions hållbarhetsprofil, traditionell förvaltning

PP Pensions traditionella förvaltningsportfölj innehåller investeringar i fonder och i
fastigheter. Hållbarhetsprofilens resultat baseras på våra fondinvesteringar som
utgör cirka 70 procent av portföljen.

Hållbarhetsinformation






Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen
av fonden

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska
bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket 		
får effekt men behöver inte vara avgörande för
vilka bolag som väljs in i fonden.
Detta alternativ avser fonder som uttalat och
systematiskt integrerar hållbarhetsaspekter i
ekonomiska analyser och investeringsbeslut.
Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av
investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt
och påverkar fondens investeringar.

Hållbarhetsaspekter beaktas INTE i förvaltningen av fonden

Hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen
av fonden



Miljöaspekter
Till exempel bolagens inverkan på miljö och 		
klimat



Sociala aspekter
Till exempel mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och likabehandling



Bolagsstyrningsaspekter
Till exempel aktieägares rättigheter, frågor om
ersättningar till ledande befattningshavare och
motverkande av korruption

Transparens i fråga om integrering av hållbarhetsrisker, om främjandet av miljörelaterade eller 		
sociala egenskaper, och om hållbar investering



Fonden har hållbara investeringar som mål



Fonden främjar bland annat miljörelaterade
eller sociala egenskaper



Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade
eller sociala egenskaper eller har hållbar
investering som mål. Hållbarhetsrisker är inte
relevanta, se kommentar.  

Metod som används - fonden väljer in



Hållbarhetsaspekter är avgörande för
förvaltarens val av bolag
Fonden har specifika och uttalade kriterier för
att välja in bolag utifrån miljö, sociala och
affärsetiska frågor. Analys av bolagens arbete
med hållbarhet är avgörande för valet av bolag
i fonden.
Detta alternativ avser även fonder som väljer in
bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat
tema, t.ex. klimat, vatten, miljöteknik eller social
hållbarhet, samt fonder som enbart investerar
i projekt eller verksamheter med mätbar
samhälls- eller miljönytta.

Fondens förvaltare tar hänsyn till
hållbarhetsfrågor

Kommentar: Över 85% av fonden är investerad i
      underliggande fonder med artikelklassificering
      8 eller högre.

Referensvärde



Fonden har följande index som referensvärde:



Inget index har valts som referensvärde
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Information om EUs taxonomi för miljömässigt hållbara verksamheter
EU-taxonomin är ett system för klassificering som syftar till att etablera gemensamma kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
Enligt regelverket ska det för varje fond redovisas hur stor del av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. Taxonomin håller på att utvecklas och kriterier för samtliga miljömål är ännu inte klara. Det saknas också en
fastslagen beräkningsmodell för hur stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin. De bolag
som fonden investerar i har ännu inte börjat rapportera i vilken utsträckning som deras verksamhet är förenlig med
EU-taxonomin. Därför bedömer PP Pension att det i dagsläget inte är möjligt att lämna tillförlitliga uppgifter om hur
stor andel av fondens investeringar som är förenliga med taxonomin.
I regelverket finns en princip, ”orsaka inte betydande skada”, som innebär att investeringar som bidrar till ett hållbarhetsmål samtidigt inte får innebära betydande skada för något annat hållbarhetsmål. Principen ”orsaka inte
betydande skada” är endast tillämplig på den del av fonden som utgörs av investeringar som räknas som hållbara
antingen enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar eller enligt EU-taxonomin.
Den återstående delen av denna fond har underliggande investeringar som inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.  
Fonden väljer bort
Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen
i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.
Under denna rubrik kan även en fond som inte beaktar hållbarhetsaspekter ange vilka produkter och tjänster som
inte ingår i fonden till följd av fondens placeringsinriktning.
Exkluderar

Produkter och tjänster		

Kommentar

X		Klusterbomber, personminor		X		

Kemiska och biologiska vapen

-

X		Kärnvapen			-
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Vapen och/eller krigsmaterial

Produktion: max 5 procent av omsättningen
Distribution: max 5 procent av omsättningen
Gäller för drygt 80 procent av fondens underliggande fonder

						
						
Alkohol

Produktion: max 5 procent av omsättningen
Distribution: max 5 procent av omsättningen
Gäller för 80 procent av fondens underliggande fonder

						
						
		
Tobak				

Produktion: max 5 procent av omsättningen
Distribution: max 5 procent av omsättningen
Gäller för 85 procent av fondens underliggande fonder

						
						
		
Kommersiell spelverksamhet		

Produktion: max 5 procent av omsättningen
Distribution: max 5 procent av omsättningen
Gäller för 80 procent av fondens underliggande fonder

						
						
Pornografi

Produktion: max 5 procent av omsättningen
Distribution: max 5 procent av omsättningen
Gäller för 80 procent av fondens underliggande fonder

						
						
		
Fossila bränslen			

Produktion: max 5 procent av omsättningen
Distribution: max 5 procent av omsättningen
Gäller för 70 procent av fondens underliggande fonder

Internationella normer
Internationella normer avser internationella konventioner, lagar och överenskommelser såsom FN Global Compact
och OECD:s riktlinjer för multinationella företag som rör frågor om miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och
affärsetik.



Fonden investerar inte i bolag som kränker internationella normer
Bedömningen görs antingen av PP Pension eller av en underleverantör.



Fonden investerar inte i bolag som inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem eller
där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en tid som PP Pension
bedömer som rimlig i det enskilda fallet.
Detta alternativ avser fonder som tar fram en handlingsplan för ifrågasatta bolag, som exkluderas om
angivna villkor inte uppfylls under utsatt tidsperiod.

Länder



Av hållbarhetsskäl placerar inte fonden i bolag involverade i vissa länder/räntebärande värdepapper utgivna
av vissa stater
Detta alternativ avser fonder som gör en landspecifik hållbarhetsanalys som resulterar i att bolag involverade i
vissa länder exkluderas eller att räntebärande värdepapper utgivna av vissa stater exkluderas.

PP Pension påverkar
PP Pension använder sitt inflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. PP Pension har kontakt med bolag i
syfte att påverka dem i en mer hållbar riktning.








Bolagspåverkan i egen regi
Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter
Röstar på bolagsstämmor
Deltar i valberedningar för att påverka styrelsens sammansättning
Annan bolagspåverkan
Kommentar: PP Pension har en löpande dialog med våra fondförvaltare som i sin tur har möjlighet att
påverka bolagen i fråga.

Resurser
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.




Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan.
Fondens använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan.
Kommentar: PP Pension utvärderar för närvarande relevanta bolag på marknaden som är specialiserade
på ESG-analys.

Ytterligare information



PP Pension publicerar årligen en hållbarhetsrapport

Övrigt
PP Pension ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och att den årligen uppdateras.
För mer information om fondens hållbarhetsarbete kontakta PP Pension.
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SWESIF Hållbarhetsprofil
SWESIF är ett standardiserat informationsblad som beskriver fonders inriktning vad gäller integrering av ansvarsfulla investeringar. Hållbarhetsprofilen är ett komplement till fondfaktabladet.
Hållbarhetsprofilens syfte är att tillgodose fondsparares och allmänhetens behov av att på ett enkelt och överskådligt sätt få information om hur fonder tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Den möjliggör även
jämförbarhet mellan fonder.
Hållbarhetsprofilen är en självdeklaration; informationen fylls i av fondbolagen och har inte granskats eller
godkänts av SWESIF. SWESIF står endast för format och riktlinjer. Hållbarhetsprofilen är inte en certifiering,
märkning eller kvalitetsstämpel. Den ska enbart ses som en informationsstandard som ger fondbolag möjlighet
att på ett branschenhetligt sätt redovisa hur deras fonder beaktar hållbarhet.
PP Pensions hållbarhetsarbete utgår från föreningens stadgar och av styrelsen fastställd
strategisk inriktning. Styrelsen har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor och VD
har det operativa ansvaret.

Hållbarhetsprofil
PP Pension Tjänstepensionsförening
Tel 020-29 90 50 (mån-fre 08.30-17.00)
E-post
kundcenter@pppension.se
Postadress Box 7760, 103 96 Stockholm
For international calls +46 8 729 90 50

