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Hållbarhetsrelaterade upplysningar
EU har antagit en förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella aktörer som 
Alecta omfattas av. Den ställer krav på ökad transparens om hur Alecta beaktar hållbarhets-
risker, om investeringarnas negativa konsekvenser för hållbarhet samt vilka hållbarhetsförvänt-
ningar Alectas kunder kan ha på vår produkt.

Redovisning i enlighet med reglering
Under våren 2021 publicerade vi i enlighet med regelkraven 
information om den valbara produkten Alecta Optimal Pension  
på alecta.se. Vi uppger att produkten främjar ett antal miljö
mässiga och sociala egenskaper – klimat, jämställdhet och 
ersättningar. Regleringen implementeras etappvis och de tek
niska redovisningskraven är fortfarande under framtagande.

I det här avsnittet redovisar vi utfallet i de områden vi defi
nierat. Eftersom Alecta enbart förvaltar tjänstepension, både 
förmånsbestämd och premiebestämd, och eftersom förvalt
ningen är gemensam har vi valt att redovisa dessa egenskaper 
utifrån hela investeringsportföljen.

De egenskaper där vi har ett särskilt tydligt arbete med mål 
eller ambitioner och uppföljning inom är följande:

Miljörelaterade egenskaper – Klimat
Alectas övergripande klimatmål är att investeringsportföljen 
ska vara förenlig med Parisavtalets 1,5gradersmål och ha netto
noll klimatavtryck år 2050, vilket innebär att de underliggande 
tillgångarna också måste arbeta aktivt med omställning. Dialog 
med innehavsbolagen är ett verktyg för att öka transparensen 
och främja klimatarbetet. I relevanta fall kan Alecta rösta i 
klimat relaterade förslag på bolagsstämman.

För aktier och företagsobligationer använder Alecta data och 
information från både externa dataleverantörer i analysen och 
direkt från innehavsbolagen för att följa utvecklingen i klimat
arbetet. De direktägda fastigheterna har energieffektiviserings
mål och deras klimatavtryck följs och redovisas tillsammans 
med energianvändning. Alecta miljöcertifierar fastigheter där 
det är möjligt. I externt förvaltade fonder är klimatredovisning 
föremål för förhandling och uppföljning. Alecta använder inget 
index för jämförelse, men följer ett antal indikatorer inklusive 
investeringarnas klimatavtryck (scope 1–2), redovisning av hela 
värdekedjans klimatavtryck (scope 1–3), vetenskapligt baserade 
klimatmål, påverkansdialoger om klimat, röstning vid stämmor 
i klimatärenden, samt genomlysning av koltillgångar.

Utfall 2021 
Indikator Sidhänvisning

Klimatavtryck aktier, företagskrediter, direktägda fastigheter 23

Innehavsbolagens redovisning av scope 1–2, aktier och företagskrediter 23

Andel bolag med vetenskapligt baserade klimatmål, aktier och företagskrediter 23

Antal påverkansdialoger om klimat 22–23

Antal klimatärenden stöttade vid stämmor 2020–2021 22

Sociala egenskaper – Jämställdhet
Alecta strävar efter jämställda styrelser och verkar för det 
genom vårt deltagande i valberedningar i svenska innehavs

bolag, vanligt vis ett tjugotal per säsong. Målet innebär att 
vardera kön ska vara representerat om minst 40 procent, vilket 
beaktas i rekryteringsprocessen av nya ledamöter samt i  
successionsplanering.

Resultatet följs upp efter varje stämmosäsong baserat på 
uppgifter från stämman och databaser över styrelsesamman
sättning. Inget index har valts som referensvärde utan det följs 
upp genom indikatorn över genomsnitt andel kvinnor i  
styrelsen där Alecta deltar i valberedningen.

Utfall 2021 1) 
Indikator Sidhänvisning

Andel kvinnor i styrelsen där Alecta deltar i valberedningen, genomsnitt 21–22

Andel kvinnor bland de nya ledamöter som valts in i styrelsen där  
Alecta deltar i valberedningen 21–22
1) Avser stämmosäsongen 2020/2021.

Praxis för god styrning – Ersättningar
Alecta anser att ersättningar ska vara väl motiverade, trans
parenta och marknadsmässiga. Ersättningarna ska utformas på 
ett sådant sätt att de främjar bolagets och aktieägarnas långsik
tiga intresse. De ska vara prestationsbaserade och tydliga.

Alecta för dialoger med bolag om ersättningsprogram och 
använder sin ägarröst vid bolagsstämmor där programmen inte 
lever upp till de förväntningarna och redovisar hur Alecta röstat.

Utfall 2021 
Indikator Sidhänvisning

Antal dialoger om ersättningar 22–23

Antal ersättningsförslag Alecta röstat mot 22

Frivilliga upplysningar
Alecta täcks inte av de upplysningskrav som införts genom delege
rade förordningen för taxonomin men väljer av transparensskäl att 
lämna upplysningar i enlighet med övergångsreglerna för den 
totala investeringsportföljen. 

Andel tillgångar enligt regelverkets kategorier mdr kr %

Totala investeringsportföljen 1 230,6 100

–  Tillgångar i företag som omfattas av EU-direktivet NFRD:s 
krav på icke-finansiell information1) 345,7 28

–  Tillgångar i företag som inte omfattas av EU-direktivet NFRD:s 
krav på icke-finansiell information 2) 354,2 29 

–   Tillgångar i instrument utgivna av stater, överstatliga 
institutioner, centralbanker och kommuner, samt derivat 3) 245,5 20

–  Övriga tillgångar 4) 285,2 23

1) Avser aktier och företagskrediter i företag i EU som omfattas av EU:s direktiv för hållbarhetsredovisning 
2) Avser aktier och företagskrediter i företag utanför EU, samt företag i EU som inte möter kriterierna för 

EU:s direktiv för hållbarhetsredovisning. 
3) Omfattar även statligt garanterade obligationer. Bland derivat ingår valuta- , ränte- samt aktieterminer

och ränteswappar.
4) Avser direktägda svenska fastigheter i Alecta Fastigheter, joint ventures, externt förvaltade fonder för 

exempelvis fastigheter eller infrastruktur, strukturerade krediter, banklikvider.

https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alecta-ahr-2021.pdf#page=21
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alecta-ahr-2021.pdf#page=21
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alecta-ahr-2021.pdf#page=22
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alecta-ahr-2021.pdf#page=22
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alecta-ahr-2021.pdf#page=23
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alecta-ahr-2021.pdf#page=23
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alecta-ahr-2021.pdf#page=23
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alecta-ahr-2021.pdf#page=22
https://www.alecta.se/globalassets/dokument/finansiella-rapporter/alecta-ahr-2021.pdf#page=22



