HÅLLBARHET AMF
SÅ HÄR BEAKTAR OCH FÖLJER VI UPP MILJÖ-, SAMHÄLLS- OCH
STYRNINGSFRÅGOR NÄR VI INVESTERAR PENSIONSKAPITAL
AMFs ambition är att skapa hög långsiktig avkastning på våra sparares pensionskapital, och att göra detta till en
låg kostnad. Vi tror att de bolag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor i sin verksamhet har bättre förmåga att
skapa god avkastning på lång sikt. Det är också viktigt för oss att de bolagen vi investerar i lever upp till

grundläggande principer om exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Vi väljer
aktivt bolag att investera i och arbetar utifrån principen att hållbarhetsaspekter är en del i alla våra
investeringsbeslut.

När AMF investerar och förvaltar pensionskapitalet arbetar vi med hållbarhet på följande sätt:
1. Vi väljer in: Vi på AMF tror att de bolag som uppmärksammar hållbarhetsfrågor i sin verksamhet har bättre
förmåga att skapa bra avkastning på lång sikt. Hållbarhet omfattar exempelvis miljö, sociala aspekter och

bolagets styrning. Vi strävar vi efter att investera i de mest hållbara bolagen inom respektive bransch, i ett globalt
perspektiv. Detta motsvarar de bästa 50 procent av bolagen inom varje bransch, som bedöms kommit längst i sitt
hållbarhetsarbete. Vi kan investera i andra bolag, men bara om beslutet dokumenteras och det finns en plan för
att påverka bolaget att utveckla hållbarhetsarbetet.
2. Vi väljer bort: Två gånger om året låter vi en oberoende aktör granska våra innehav i aktier och
företagsobligationer. Då kontrolleras att de bolag som vi investerar i följer vedertagna internationella
konventioner som till exempel Global Compacts principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Vi investerar inte heller i bolag inblandade i tillverkning eller distribution av så kallade
kontroversiella vapen.
3. Vi påverkar: Som aktieägare har man möjlighet till påverkan bland annat genom att rösta på
bolagsstämmorna. AMF röstar på alla svenska bolagsstämmor, och även majoriteten av de utländska
bolagsstämmorna. En stor del av pensionskapitalet i den traditionella försäkringen placeras i svenska aktier och
AMF är därför en stor aktieägare på Stockholmsbörsen. Det gör att vi även har god möjlighet till dialoger med
företagen. Vi deltar även i många valberedningar som föreslår styrelseledamöter till bolagsstämman. I
valberedningsarbetet är vårt fokus att föreslå ledamöter med den kompetens vi anser behövs i de olika styrelserna.

AMFs ägarandel i utländska bolag är generellt sett lägre än i de svenska bolagen, vilket gör möjligheten till
påverkan mindre. Här försöker vi gå samman med andra aktörer för att gemensamt söka dialog.
AMF mäter och redovisar årligen koldioxidavtrycket från aktieinnehaven. Vårt koldioxidavtryck för
aktieinnehaven är mer än hälften så lågt jämfört med ett globalt index. Den främsta anledningen är att våra
svenska innehav har relativt sett låga koldioxidutsläpp samt att vårt arbeta med att välja in de företag som
bedöms hantera hållbarhet bäst inom respektive sektor.

SÅ HÄR TILLHANDAHÅLLER VI INFORMATION TILL DIG ANGÅENDE
HÅLLBARA INVESTERINGAR
Vi publicerar våra innehav i noterade och onoterade aktier, företagsobligationer och fastigheter en gång om året,
samt beskriver vårt arbete med ägarstyrning i två rapporter årligen. Här kan du som kund se hur vi placerar ditt
pensionskapital i den traditionella försäkringen, samt få en återkoppling om hur vi förvaltar det inflytande som
ditt pensionskapital motsvarar.

I vår hållbarhetsredovisning följer vi upp relevanta nyckeltal inom hållbara investeringar, och på vår hemsida
beskriver vi vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning. Här redovisar vi också koldioxidavtrycket
från aktieinnehaven.

LÄS MER OM HÅLLBARHET HOS OSS
www.amf.se/om-amf/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar/
UN Global Compact (UNGC)
AMF har undertecknat FNs principer om ansvarsfulla investeringar, UN Global Compact (UNGC).
https://www.unglobalcompact.org/.
UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)

AMF har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI. https://www.unpri.org/
Andra initiativ som AMF har undertecknat
•

Som svenskt företag stödjer AMF OECDs principer för multinationella företag.

•

CDP - www.cdp.net

•

Montreal Pledge - www.montrealpledge.org

•

SWESIF - www.swesif.org

•

Hållbart värdeskapande - www.hallbartvardeskapande.se

•

Institutionella Ägares Förening - [saknar webbsida]

•

Swedish Investors for Sustainable Development - [saknar webbsida]

