HÅLLBARHET DANICA
SÅ HÄR BEAKTAR OCH FÖLJER VI UPP MILJÖ-, SAMHÄLLS- OCH
STYRNINGSFRÅGOR NÄR VI INVESTERAR PENSIONSKAPITAL
Danica följer Danske Banks hållbarhets policy (RI-policy):
https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2016/10/responsible-investment-policy.pdf
I linje med vår RI-policy stödjer Danske Bank flera internationella principer och riktlinjer. Policyn stödjer
internationellt engagemang för att främja företagens ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö och
antikorruption enlighet med vad som anges ibland annat:
•

FN Global Compact

•

OECD: s riktlinjer för multinationella företag

•

FN: s riktlinjer för näringsliv och mänskliga rättigheter

Därför uppmuntrar och förväntar vi oss att företag vi investerar i respekterar dessa principer. Vi vill också att
företagen ska ge oss insyn i sitt strategiarbete vad gäller hållbarhetsfrågor.
Vi går kontinuerligt igenom (screenar) möjliga investeringar och befintliga innehav för att säkerställa att vi inte
investerar i företag och tillgångar som inte i tillräcklig grad tar sitt ansvar med hänvisning till internationella

principer. Vi investerar inte i företag som producerar olagliga eller sanktionerade vapen, och vi har en mycket
begränsad strategi för företagens engagemang i kärnvapenprogram. Slutligen har vi en försiktig inställning till
investeringar i statsobligationer utgivna av konfliktdrabbade stater. Vår exkluderingslista, som är tillgängliga för
allmänheten via vår hemsida, gäller för medel och andra investeringserbjudanden från Danske Invest, Danica och
Danske Bank och koncernens egna strategiska portföljer.
Vidare har vi integrerat s k ESG-betyg i våra system för förvaltarna för att bedöma hur hanteringen av
miljömässiga och sociala risker och bolagsstyrning potentiellt påverkar värdeskapandet. Vi gör detta genom att
integrera ESG-analys i våra investeringsbeslut.

SÅ HÄR TILLHANDAHÅLLER VI INFORMATION TILL DIG ANGÅENDE
HÅLLBARA INVESTERINGAR
Utöver vår direkta kunddialog kommunicerar och informerar vi främst via vår hemsida. Där finner man både
beskrivningar av hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar samt flera dokument som tydliggör detta, t ex vår
policy kring ansvarsfulla investeringar, exkluderingslista, koldioxidatryck på de av våra fonder som vi anser
levererar extra när det kommer till hållbarhet mm här. När det gäller specifika fonder har vi beskrivit i flera
dokument vad som gäller för fonden, både när det kommer till hur vi arbetar med hållbarhet samt vilka kriterier

fonden uppfyller. Vidare tillhandahåller vi två världsledande betygssystemen – Morningstar Sustainability Rating
och ISS-Ethix Fund Screening. Tillsammans utgör de Danica Pensions trygghetstjänst Hållbarhetsgranskning.

LÄS MER OM HÅLLBARHET HOS OSS
https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2016/10/responsible-investment-policy.pdf
UN Global Compact (UNGC)
Danica har undertecknat FNs principer om ansvarsfulla investeringar, UN Global Compact (UNGC)
https://www.unglobalcompact.org/.
UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)
Danica har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI https://www.unpri.org/
Andra initiativ som Danica har undertecknat
•

OECD Guidelines for Multinational Enterprises http://www.oecd.org/corporate/mne/

•

UN Guiding Principles on Business & Human Rights https://business-humanrights.org/en/unguiding-principles

KRAV PÅ KONTROLL, TILLSYN OCH SÄKERHET
Hur säkerställer Danica att fonder i ert utbud följer gällande regelverk?
Uppföljning av offererade fonder sker löpande. Vid förändring sker kontroll och skulle någon fond inte längre
följa gällande regelverk byts fonden ut efter Collectums godkännande.
Vilka säkerheter ger Danica till försäkrade som investerar i fonder via er?
Danica Pensions urvalsprocess tillsammans med den löpande utvärdering som görs.
Hur ser Danicas process för att undvika oseriösa fonder och aktörer ut?
Danica Pensions urvalsprocess tillsammans med den löpande utvärdering som görs bör tillgodose de krav som
finns på fondförvaltare. I urvalsprocessen av fonder till denna upphandling har dessutom fondbolag med lång
historik och välkända varumärken samt bred distribution utvalts.

