
 

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och 
erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 
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främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet. 
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Swedbank Roburs rapport Hållbara investeringar 2019  
  
Swedbank Robur publicerar idag sin årsrapport Hållbara investeringar 2019*. I rapporten beskriver 
fondbolaget hur man under förra året har arbetat med att driva hållbarhets- och klimatfrågor utifrån 
sin roll som ägare och fondbolag.  
 
I rapporten redovisar Swedbank Robur bland annat hur man som ägare har arbetat med ansvarsfull påverkan. 
Totalt genomförde fondbolaget 645 dialoger med bolag man har investerat i under 2019. Robur röstade på 
429 bolagsstämmor nationellt och 200 bolagstämmor internationellt, samt deltog i 94 valberedningar.  
 
- Swedbank Roburs vision är att vara världsledare i hållbart värdeskapande. Som den stora ägare vi är, har vi 
både ett ansvar och en möjlighet att bidra till en positiv utveckling för både individ, samhälle och miljö. Vi vill 
skapa en god och långsiktig avkastning till våra kunder. Det ser vi går hand i hand med vår ambition att som 
nyckelspelare i branschen fortsätta vårt arbete med att påverka företagens hållbarhetsarbete i rätt riktning, 
säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur. 
 
Klimatfrågor och jämställdhet har under de senaste åren kommit allt högre upp på agendan i 
samhällsdebatten. Dessa frågor har enligt rapporten också i hög grad präglat Swedbank Roburs kontinuerliga 
dialog med styrelser och ledning i de bolag man har investerat i.    
 
- Vår vision kombinerat med vårt uttalade fokus på klimat sätter en förväntan på Swedbank Robur att vi ska gå 
först och fånga klimatrelaterade möjligheter i vår affär. För att bidra på de sätt vi kan, arbetade vi under förra 
året fram en ny klimatstrategi som lanserades i januari 2020. Den ska vägleda oss i våra investeringar, och de 
mål vi har satt till 2025 och 2040 bryter vi nu ner till handlingsplaner. Vi vill investera för omställning och 
minska klimatriskerna, säger Eva Axelsson, chef för hållbarhetsanalys, Swedbank Robur. 
 
Swedbank Robur konstaterar i sin rapport Hållbara investeringar 2019, att man ser fortsatt goda möjligheter 
att genom sitt arbete bidra till en positiv och hållbar skillnad. Arbetet sker genom att Robur fortsätter att aktivt 
driva en ansvarsfull och aktiv påverkan i de bolag man investerar i.  
 
Swedbank Robur Hållbara investeringar 2019 (länk). 
 
Om Swedbank Roburs nya klimatstrategi  
I Swedbank Roburs klimatstrategi som lanserades i januari 2020 är ambitionen att fondbolagets samlade 
förvaltade fondkapitalet ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader 
till 2025 och koldioxidneutralt till år 2040. Här kan du läsa mer (länk).  
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*Rapporten Hållbara investeringar, har tidigare år givits ut under namnet Ansvarsfulla investeringar. 
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