Hållbarhetsförklaring för statligt anställda
Principer

Metod

Bolagets ambitioner
inom hållbarhet
√ Väljer in
√ Väljer bort
√ Påverkar
Miljö, sociala och
affärsetiska aspekter

Väljer in –
Alecta investerar i
företag utifrån:

Kränkningar av
internationella
normer

Väljer bort –
Alecta investerar
inte i företag som
är involverade i:

Positivt engagemang
för att påverka i rätt
riktning

Påverkar –
Alecta påverkar
företag genom:

Kontroller

Uppföljning –
Alecta säkerställer
att kriterierna följs
genom:

Beskrivning
Alecta placerar i noga utvalda aktier, räntebärande
värdepapper och fastigheter i Europa och USA.
Alecta har skrivit under UN PRI - FNs principer för ansvarsfulla
investeringar.
Hållbarhetsarbetet redovisas i årsredovisningen i enlighet
med GRI G4.
Investeringar, via aktier eller företagsobligationer, sker i
företag som tar tillvara sina affärsmöjligheter och beaktar
miljömässiga och sociala aspekter för att minska risker och
kostnader.
Alecta placerar i gröna obligationer vilket bidrar till
omställningen till en mer hållbar värld. Detta sker genom att
obligationerna finansierar projekt som direkt eller indirekt bidrar
till en positiv påverkan på klimat och miljön.
Alecta placerar inte i bolag som bryter mot internationella
konventioner och överenskommelser som Sverige som stat har
undertecknat såsom:
– FN Global Compact
– OECDs riktlinjer för multinationella bolag
– FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
– FN:s barnkonvention
– ILO:s kärnkonventioner
Alecta investerar inte i bolag som producerar antipersonella
minor, biologiska vapen, kemiska vapen, klustervapen eller bolag
som bryter mot icke-spridningsfördraget kring kärnvapen.
Alecta är en aktiv ägare. Inför 2017 års stämmosäsong ingick
Alecta i 16 valberedningar på den svenska aktiemarknaden. Vi har
som målsättning att rösta i samtliga bolag och att regelbundet
träffa samtliga bolag Alecta investerat i. Alecta är medlemmar
Institutionella Ägares Förening och i nätverket Hållbart
Värdeskapande där vi samarbetar med andra ägare och
organisationer.
När det kommer till Alectas kännedom att ett bolag bryter
mot internationella konventioner inleds en dialog. Om dialogen
inte når avsett resultat eller att möjligheten till förbättring
bedöms utsiktslösa kan Alecta som en sista utväg välja att avyttra
sitt innehav i bolaget.
Alla Alectas investeringar följer de principer som framgår av
ägarpolicyn, vilken fastslagits av styrelsen. Negativ screening
utförs av en extern konsultfirma inom hållbarhetsområdet varje
halvår, som återrapporteras till styrelsen. Inom
kapitalförvaltningen finns en Hållbarhetsansvarig och en
Ägaransvarig som arbetar tillsammans med förvaltare och
analytiker.
Vid varje årsskifte mäts aktieportföljens koldioxidavtryck där
utfallet redovisas i årsredovisningen och på Alectas webbplats.
Samtliga aktie- och fastighetsinnehav publiceras årsvis på
hemsidan.

