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Hållbarhetspolicy 
Danske Bank, Sverige filials Gemensamma Pensionsstiftelse (Stiftelsen) har antagit denna 
hållbarhetspolicy vars syfte är att skapa riktlinjer och förutsättningar för den bästa möjliga 
hållbara avkastningen inom ramen för Placeringsriktlinjerna i övrigt.  

Genom denna hållbarhetspolicy förväntas förvaltningen av Stiftelsens medel blir mer 
framgångsrik över tid och skapa värde för de många förmånsberättigade och för samhället i 
stort, Kortsiktigt kan det dock innebära att Stiftelsens avkastning kan avvika från generella 
index som innehåller produktområden som exkluderats enligt nedan.  

Alla investeringar utvärderas utifrån såväl finansiella faktorer som hållbarhetsaspekter, det 
vill säga miljöaspekter, sociala hänsynstaganden och bolagsstyrningsfrågor. Det innefattar 
även frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Hållbarhetsaspekter ska 
utvärderas både vid investeringsbeslut, val av kapitalförvaltare och löpande i 
uppföljningsarbetet.  

Stiftelsen implementerar investeringsrestriktioner för bolag som bedriver verksamhet inom 
vissa sektorer och produktområden, som bedöms som problematiska utifrån en 
hållbarhetssynvinkel. Följande investeringsrestriktioner gäller: 

• Kontroversiella vapen: bolag med involvering i landminor, klustervapen, kemiska, 
biologiska vapen och/eller kärnvapen exkluderas utan hänsyn till omfattningen av 
engagemanget (nolltolerans, 0%) 

• Termiskt kol: bolag med involvering i utvinning, eller kraftgenerering, av termiskt kol 
exkluderas om 30% eller mer av bolagets omsättning kan kopplas till termiskt kol 

• Oljesand: bolag med involvering i utvinning i oljesand exkluderas om 30% eller mer av 
bolagets omsättning kan kopplas oljesand  

• Tobak: bolag med involvering i tobaksprodukter exkluderas om 5% eller mer av 
bolagets omsättning kan kopplas till tobaksprodukter. 

Inga investeringar får göras i företag som bedriver verksamhet i strid mot väletablerade 
internationella normer, framför allt följande: 

• FN:s konventioner om mänskliga rättigheter samt FN:s Barnkonvention 
• FN Global Compact 
• ILO-konventioner 
• OECD:s riktlinjer för multinationella företag  
• Internationella miljökonventioner 
• Konventioner mot mutor och korruption 

Listan över bolag som är exkluderade enligt kriterierna ovan uppdateras löpande och finns 
tillgänglig här: länk  

Grundläggande inom stiftelsens hållbarhetsarbete är att i steg ett bedöma kapitalförvaltare 
och deras förmåga att följa upp och rapportera förvaltningen utifrån ovannämnda 
hållbarhetsaspekter samt hur kapitalförvaltarens resurser för etisk granskning ser ut.   

Kapitalförvaltaren ska som steg två tillse att av denna utsedda portföljförvaltare redogör för 
val av fonder och ger Stiftelsen en beskrivning av hur respektive denne arbetar med att 
hantera hållbarhetsfrågor och i vilken utsträckning hållbarhetsintegrering införlivas i 

https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2019/3/danske-bank-investment-restrictions.pdf?rev=0fd1b7c63b814137991db413562c8eb9
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förvaltningen, det vill säga hur väl fondförvaltaren arbetar med att bedriva aktivt ägarskap och 
påverkan samt att varje år rapportera status och framsteg inom hållbarhetsområdet.   

Vidare ska de kapitalförvaltare Stiftelsen anlitar arbeta i linje med FNs principer för 
ansvarsfulla investeringar, PRI (Principles for Responsible Investments). 

Vid placeringar i fonder krävs att fondernas investeringsriktlinjer i allt väsentligt 
överensstämmer med denna hållbarhetspolicy. 
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