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Innehållsförteckning

Publikationen innehåller årsberättelse för fonder inom Swedbank Robur Fonder AB.
Produktion: Swedbank Robur och Ineko, Stockholm. Bolagen är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Tryckt på klorfritt papper (ECF). 

Swedbank Robur är medlem i Fondbolagens Förening och följer ”Svensk Kod för fondbolag”.
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KPA-fondernas etiska placeringskriterier

KPA-fonderna följer KPA Pensions etiska placerings-
kriterier. Fonderna har två typer av placeringskriterier, 
påverkande och uteslutande. För alla KPA-fonderna 
gäller de uteslutande kriterierna för vapen, tobak, alkohol 
och kommersiell spelverksamhet samt de bolagsexklude-
ringar som de påverkande kriterierna för miljö, mänskliga 
rättigheter och korruption ger upphov till.

Uteslutande kriterier 
KPA-fonderna har uteslutande kriterier för vapen, tobak, 
alkohol och kommersiell spelverksamhet.

Vapen
KPA-fonderna investerar inte i företagsgrupper som 
producerar vapen.

Vapen definieras som produkter med ändamålet att döda, 
stympa eller ödelägga och som säljs till militära användare.

I begreppet vapen inräknas till exempel krigsfartyg, 
tanks, väpnade fordon, stridsflygplan, handeldvapen, 
granater och granatkastare, torpeder, bomber, minor, 
ammunition, pansarvärnsvapen, haubitsar, kanoner, 
luftvärnsrobotar, krut och sprängämnen. Dessutom ingår 
produkter som används som plattform för vapen och 
militära strategiska produkter.

Exempel på plattformar för vapen är: skepp, flygplan 
eller andra fordon från vilka vapen kan användas och där 
huvudsyftet med fordonet är att fungera som ett strids-
vapen. Detta inbegriper fraktfartyg som bär missiler och 
kanoner ombord för militära ändamål och landstignings-
farkoster eller småbåtar som är vapenbestyckade.

Med strategiska produkter avses elektronik för ammuni-
tion och minor, eldledningssystem och sikten som är 
centrala för att vapensystemet ska fungera.

Tobak
KPA-fonderna  investerar inte i företagsgrupper där 
någon andel av omsättningen kommer från produktion 
av tobak eller tobaksprodukter.

Detta innebär företag som äger tobaksplantager och 
företag som producerar cigarretter, cigarrer, piptobak, 
snus, tuggtobak eller andra tobaksprodukter.

Med ”någon andel av omsättningen” avses mer än 10 
miljoner kronor eller 1 procent av rapporterad årsom-
sättning. Rapporterad årlig omsättning avser årsom-
sättning rapporterad i den senaste årsredovisningen 
utgiven av moderföretaget.

Alkohol
KPA-fonderna investerar inte i företag där någon del av 
omsättningen kommer från produktion av alkoholhaltiga 
drycker. Med alkoholhaltiga drycker menas drycker som 
har en högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent. Produk-
tion av alkoholhaltiga drycker avser bryggande av öl, 
destillation av sprit, produktion av cider och vin samt 
blandning och tappning av alkoholhaltiga drycker.

”Någon andel av omsättningen” har samma innebörd 
som i kriteriet för tobak.

Kommersiell spelverksamhet
KPA-fonderna investerar inte i företag där någon andel av 
omsättningen kommer från kommersiell spelverksamhet.

Med kommersiell spelverksamhet avses kasinon och spel-
klubbar. Här inräknas passagerarfartyg, hotell och restau-
ranger samt tillverkning och återförsäljning av automater 
med spel eller underhållning med vinstmöjligheter.

Även i detta kriterium definieras ”någon andel av omsätt-
ningen” på samma sätt som för tobak och alkohol.

Påverkande kriterier 
Fonderna exkluderar även de bolag som de påverkande 
kritierierna ger upphov till. De påverkande kritierierna fast-
ställs av Folksams Bolagsstyrningskommitté och omfattar 
miljö, mänskliga rättigheter och korruption

Uppföljning 
I maj 2007 övertog Swedbank Robur förvaltningen av 
fonderna från Folksamgruppen och Swedbank Robur 
äger fonderna sedan januari 2008. Swedbank Robur har 
en avdelning med fyra hållbarhetsanalytiker som ser till 
att KPA-fondernas etikkriterier tillämpas i förvaltningen 
av fonderna. Swedbank Robur ansvarar även för ägar-
styrning och röstning vid bolagsstämmor.
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Värderingsprinciper

Noterat
Aktierelaterade finansiella instrument värderas till 
senaste betalkurs på balansdagen eller, om sådan inte 
finns, till balansdagens mittkurs (genomsnitt av köp/
sälj kurs) om sådan inte finns används balansdagens 
köpkurs sedan säljkurs. Om sådant värde saknas värderas 
innehaven till föregående bankdags betalkurs. Likvida 
räntebärande finansiella instrument värderas till balans-
dagens mittkurs (genomsnitt av köp/säljkurs), stängning, 
köpkurs. Om sådant värde inte skulle finnas används 
föregående bankdags mittkurs.

Onoterat
För onoterade överlåtbara värdepapper och penning-
marknadsinstrument fastställs ett marknadsvärde enligt 
följande:

• marknadspris från en aktiv marknad,

• om sådant marknadspris inte kan erhållas ska gällande 
marknadsvärde fastställas genom någon av meto-
derna nedan:
 - på grundval av nyligen genomförda transaktio-

ner mellan kunniga parter som är oberoende av 
varandra och har ett intresse av att transaktionen 
genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller

 - användande av marknadspris från en aktiv mark-
nad för ett annat finansiellt instrument som i allt 
väsentligt är likadant,

• om marknadspris inte kan fastställas enligt något av 
alternativen ovan, eller blir uppenbart missvisande, 
ska gällande marknadsvärde fastställas genom använ-
dande av en värderingsmetod som är etablerad på 
marknaden, t.ex. kassaflödesanalys.

OTC-derivat
För OTC-derivat, fastställs ett marknadsvärde enligt 
följande: 

• marknadspris från en aktiv marknad, 

• om sådant marknadspris inte kan erhållas ska mark-
nadsvärdet fastställas genom någon av metoderna 
nedan:
 - på grundval av de ingående tillgångarna/bestånds-

delarnas marknadsvärde
 - på grundval av nyligen genomförda transaktio-

ner mellan kunniga parter som är oberoende av 
varandra och har ett intresse av att transaktionen 
genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller

 - användande av marknadspris från en aktiv mark-
nad för ett annat finansiellt instrument som i allt 
väsentligt är likadant

• om marknadspris inte kan fastställas enligt något 
av alternativen ovan, eller blir uppenbart missvis-
ande, ska gällande marknadsvärde fastställas genom 
användande av en värderingsmetod som är etablerad 
på marknaden, t.ex. optionsvärderingsmodeller såsom 
Black & Scholes.
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Ersättningspolicy

Swedbank Robur Fonders styrelse har antagit en 
ersättnings policy som är förenlig med och främjar 
en sund och effektiv riskhantering. Swedbank Robur 
Fonders (hädanefter kallat Bolaget) ersättningspolicy 
är utformad för att motverka ett risktagande som är 
oförenligt med de av Bolaget förvaltade fondernas risk-
profiler. Ersättningspolicyn ska motverka ett överdrivet 
risktagande och stimulera anställda att vid varje given 
tidpunkt leverera hållbara prestationer, liksom en sund 
och effektiv riskhantering för andelsägarna, Bolaget 
samt de fonder som förvaltas av Bolaget.

Ersättningssystemet består av två rörliga ersättnings-
program, utöver fast ersättning (i form av månadslön 
i kontanter). Den fasta delen av ersättningen står för 
en tillräckligt stor del av den totala ersättningen så att 
det är möjligt att fastställa all rörlig ersättning till noll. 
Den rörliga ersättningen maximeras till 12 gånger fast 
månadslön.

De rörliga ersättningsprogrammen ”Eken” och Individuellt 
Prestations- och aktiebaserat ersättningsprogram (”IP”) 
är koncernövergripande. ”Eken” är ett generellt prestations- 
och aktiebaserat ersättningsprogram och omfattar i princip 
samtliga anställda inom Swedbank koncernen, dock 
alla anställda inom Bolaget, och består av uppskjuten 
ersättning i form av aktier i Swedbank AB (publ). ”IP” 
omfattar ca 70 anställda i Bolaget. ”IP” består av dels 

kontanter (till 60 % eller 40 %) och dels uppskjuten (3 år) 
ersättning i form av aktier i Swedbank AB (40 % eller 60 
%). I utformningen av anställdas mål tas hänsyn till de av 
Bolaget förvaltade fondernas riskprofil och jämförelseindex 
samt placeringshorisont. Målen är mätbara, tydliga och 
transparenta. I målen ingår även hur medarbetaren lever 
bolagets värderingar (öppen, enkel och omtänksam).

Ersättningsprogrammet är utformat för att i största möjliga 
mån undvika att intressekonflikter uppstår. Varje portfölj-
förvaltare följs upp och bedöms utifrån samtliga sina 
förvaltningsuppdrag. Det rörliga ersättnings  systemet följs 
upp och övervakas kontinuerligt. Den rörliga ersättningen 
syftar till att stimulera sunda beteenden och önskade 
resultat, och till att skapa en sund balans mellan belöningar 
och riskexponering i fonden.

Den rörliga ersättningen baseras på den anställdes 
prestation, vilken utvärderas efter de prestationskriterier 
som fastställs i början av varje kalenderår, bland annat 
respektive fonds riskmandat. Utvärderingen vilar på en 
kombination av kvantitativa och kvalitativa resultat. 
Förvaltnings resultatet beaktas i utvärderingen på 1 till 3 år.

Information om ersättningar enligt Finansinspektionens 
föreskrifter om ersättningspolicy (FFFS 2011:1) är 
publicerad på Swedbanks webbplats.
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Ersättningsbelopp

Det sammanlagda ersättningsbeloppet 221.906.000 
kronor avser det belopp som betalas ut till samtliga 
207 anställda. Och det sammanlagda beloppet är för 
samtliga fonder. 

Sammanlagt ersättningsbelopp består av fast er-
sättning 200.223.000 kronor och rörlig ersättning 
21.683.000 kronor.

Sammanlagt ersättningsbelopp till bolagets verkställande 
ledning, anställda som väsentligt påverkar den alternativa 
investeringsfondens riskprofil samt ansvariga för kontroll-
funktioner, uppgick under året till 135.227.000 kronor, 
exklusive pensionskostnader.
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Utifrån KPA Pensions etiska placeringskriterier (se sid 3) 
ställs etiska krav på de företag som fonderna investerar 
i. De ramar som placeringskriterierna ställer upp leder 
emellanåt till att innehav säljs om de aktuella bolagen 
inte lever upp till kraven. Det händer emellertid också att 
bolag som fonderna tidigare inte kunnat placera i förändrar 
sin inriktning så att de uppfyller kraven. 

Köp och försäljningar som påverkats av  
KPA Pensions etiska placeringskriterier

Under 2015 har följande köp och försäljningar genom-
förts på grund av de etiska placeringskriterierna.

KPA Etisk Blandfond 2
Sålda innehav
Bolag Land Bransch Orsak

American Electric Power Co Inc US Electric Utilities Miljö

CLP Holdings Ltd HK Electric Utilities Miljö

Duke Energy Corp US Electric Utilities Miljö

Electric Power Development Co JP Independent Power Producers & Energy Traders Miljö

FirstEnergy Corp US Electric Utilities Miljö

Kansai Electric Power Co Inc/T JP Electric Utilities Miljö

TransCanada Corp CA Oil, Gas & Consumable Fuels Miljö

Xcel Energy Inc US Electric Utilities Miljö

Accenture IE IT Services Vapen

Analog Devices US Semiconductors & Semiconductor Equipment Vapen

ArcelorMittal LU Metals & Mining Vapen

Brookfield Asset Management A CA Real Estate Management & Development Miljö

Cheniere Energy US Oil, Gas & Consumable Fuels Miljö

Emerson Electric US Electrical Equipment Vapen

Hewlett-Packard US Computers & Peripherals Vapen

Panasonic JP Household Durables Vapen

Porsche Automobil Pref DE Automobiles Vapen

Precision Castparts US Aerospace & Defense Vapen

TE Connectivity CH Electronic Equipment & Instruments Vapen

Texas Instruments CA Semiconductors & Semiconductor Equipment Vapen

Transocean CH Energy Equipment & Services Miljö
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Swedbank Robur Fonder AB
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Fondernas årsberättelse, bokföring och fondbolagets förvaltning har granskats av revisorerna i Swedbank Robur 
Fonder AB, Deloitte AB. Revisionsberättelsen för respektive fond kan rekvireras från Swedbank Robur Fonder AB, 
105 34 Stockholm.

Revisionsberättelse
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