Vi har tagit ställning
Hos KPA Pension placers dina pengar etiskt enligt tydliga placeringsregler. På så sätt verkar
pensionspengarna för en bättre framtid för människa och miljö. Vi använder oss av två metoder:
Vi påverkar företagen att bli bättre och vi säger nej till vissa typer av verksamheter.

Påverkande regler
Inom de här områdena vill vi påverka företagen att ta ansvar för människa och miljö:

mänskliga rättigheter
Vi placerar dina pengar i företag där mänskliga rättigheter respekteras. Genom att föra en dialog med företagen, påverkar vi dem att ta ett större ansvar för frågor som rör mänskliga rättigheter.

miljö
Vi placerar dina pensionspengar i företag som aktivt arbetar med att minska sin negativa påverkan på
miljön. Vi tar en aktiv roll i utvecklingen av grönare energi genom att endast investera i ett fåtal noggrant
utvalda energibolag som arbetar för att utveckla hållbar energi. Vi var dessutom det första finansiella företag
i Europa som blev miljöcertifierat enligt ISO 14001.

korruption
Vi vill påverka företagen vi investerar i att förhindra korruption i sina affärsrelationer. Korruption är ett
stort problem i många länder då konkurrensen sätts ur spel, tillväxten hämmas och den sociala utvecklingen
bromsas.

Uteslutande regler
Inom de här områdena investerar vi inte alls:

vapen
Vi investerar inte i verksamhet som skadar människa och miljö. Ett sådant område är vapen. Vapen har vi
definierat som produkter med ändamålet att döda, stympa eller ödelägga och som säljs till militära användare.

tobak
Vi investerar inte i företag som producerar tobaksprodukter. Med produktion av tobak avser vi ägande av
tobaksplantager samt produktion av cigaretter, cigarrer, piptobak, snus, tuggtobak och andra tobaksprodukter.

alkohol
Vi investerar inte i företag som producerar alkohol. Med alkoholhaltiga drycker menas drycker som har en
högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent.

spel
Vi investerar inte i företag som sysslar med kommersiell spelverksamhet.
Med kommersiell spelverksamhet avser vi kasinon och spelklubbar.

På www.kpa.se kan du läsa mer om våra placeringsregler och vilka företag vi inte investerar i.

