Vi stödjer FN:s mål för en hållbar utveckling
En verklig milstolpe inom hållbarhetsområdet var när världens länder 2015 antog
FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. (http://www.globalamalen.se/).
För första gången någonsin åtog sig 193 länder tillsammans med näringslivet att
med gemensamma krafter bekämpa fattigdom, ojämlikhet och klimatförändring.
För att nå de ambitiösa målen krävs att regeringar, samhälle och näringsliv
samverkar.
SEB har under åren utvecklat policy, processer och ett flertal hållbara produkter i
linje med de globala hållbarhetsmålen. Genom att anpassa vår affärsmodell till de
globala målen kan vi lättare svara på framtida risker, utforska möjligheter och
därmed bidra till en bättre värld för miljontals människor.
Det finns klara kopplingar mellan SEB:s hållbara fonderbjudande samt det
hållbarhetsarbete som bedrivs i fonderna och flera av utvecklingsmålen;

SEB Hållbarhetsfond Global
Hållbarhetsfaktorer är sedan ett par år inkluderade i fondens investeringsprocess. Fonden
fokuserar framför allt på utmaningar som berör Co2-utsläpp, vattenanvändning och
avfallshantering.

SEB Green Bond Fund
Fonden investerar i gröna obligationer med hållbarhetsteman som har en positiv inverkan
på miljö och klimat genom verksamheter eller projekt såsom vindkraftverk,
vattenreningsverk, rena transporter, hållbart jordbruk och effektiv avfallshantering.

SEB Mikrofinansfonder
Vi startade vår första mikrofinansfond 2013 och nu har antalet vuxit till 6 stycken. Genom
våra mikrofinansfonder ger vi möjlighet för små entreprenörer i utvecklingsländer att få
tillgång till kapital för att utveckla sin affär. Vi har idag investerat 5,5 miljarder kronor i
drygt 30 länder.

Ägardialoger
Genom vårt ägararbete i fonderna driver vi hållbarhetsfrågor rörande klimat och mänskliga
rättigheter. Exempel på dialoger och fokusområden;






Ett initiativ rör dialog med bolag (25 st) i palmoljesektorn avseende
hållbarhetsaspekter såsom miljöpåverkan, arbetsvillkor men också avseende
transparens och spårbarhet.
Vi har dialog med energibolag i Europa för att driva på omställningen till
förnyelsebar energi.
Vi är i dialog med gruvbolag (43 st) där vi fokuserar på arbetsvillkor och mänskliga
rättigheter.
Vi är också med i dialoger med de 20 största läkemedelsbolagen kring tillgång till
medicin i utvecklingsländer.

Kvinnors representation i styrelser
Genom vårt arbete i nomineringskommittéer har vi under flera år bland annat drivit frågan
kring jämställhet på styrelsenivå och bolagsledningar. I de kommittéer där vi är
representerade uppgår nu andelen kvinnor på styrelsenivå till 40%, jämfört med snittet i
Sverige som ligger kring 27%.

