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Förord
2009 var första året som vi ställde hållbarhetsfrågor vid samtliga svenska årsstämmor som vi var
representerade vid. Sedan dess har hållbarhet tagit allt större plats vid stämmorna, vilket inte bara
är glädjande utan också en nödvändig utveckling.
Det går inte att separera hållbarhet från bolagets verksamhet, utan det är i allra högsta grad en del
av ett företags kärnverksamhet. På motsvarande vis går det heller inte att separera hållbarhetsrisker
från andra verksamhetsrisker – utan bolag måste planera och agera för att minska sina
hållbarhetsrisker precis som alla andra verksamhetsrisker. Det gäller naturligtvis även oss ägare; det
går inte att vara en ansvarsfull ägare utan att uppmärksamma hållbarhetsriskerna i sina
investeringar.
Ett sätt vi uppmärksammar våra innehav på hållbarhetsrisker är genom att ställa hållbarhetsfrågor
till bolagens verkställande direktör på de svenska bolagsstämmorna vi närvarar på.
Förra året ställde vi för första gången samma fråga vid samtliga stämmor. Då handlade det om
kopplingen mellan rörliga ersättningar och bolagens hållbarhetsmål. De svar vi fick visade att endast
ett bolag (NCC) hade ett hållbarhetsmål kopplat till det incitamentsprogram som beslutas om på
stämman. En handfull bolag svarade att de i allra högsta grad kopplade ihop hållbarhetsmål med
rörliga ersättningar, men de redovisade inte hur detta gjordes. Bland de övriga som inte kopplade
samman hållbarhetsmål med de rörliga ersättningarna så svarade några att de skulle se över om det
var möjligt att göra detta. Andra svarade att det inte behövdes, eller att det var för svårt och
ytterligare några menade att det här med hållbarhet redan är så integrerat i all verksamhet.
I år har vårt frågetema varit klimatförändringarna.1 Det är ingen ny fråga för Ansvarsfullt ägande,
men den är tyvärr fortsatt minst lika aktuell. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och
innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen
hållas under 2 grader. Samtidigt blir det allt mer tydligt att den kommer behöva bli lägre än så för att
de negativa konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för stora.
Länder har ett stort ansvar att minska utsläppen av växthusgaser, främst genom lagstiftning och
annan reglering. Men näringslivet har också en stor roll i omställningen till ett hållbart samhälle.
Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Idag är det allt mer
tydligt att hanteringen av klimatförändringarna handlar om företags framtid och överlevnad.
Förutom de risker som klimatförändringarna för med sig så innebär omställningen även stora
möjligheter. De bolag som analyserar och inkluderar konsekvenserna av klimatförändringarna i sin
affärsverksamhet ökar sina konkurrensfördelar. Vet man däremot inte vilka risker och möjligheter en
varmare värld innebär för företagets verksamhet så kommer man per automatik ha svårt att hävda
sig i konkurrensen mot dem som har gjort en bättre analys.
Årets fråga tar förutom klimatförändringarna också upp rekommendationerna från The Task Force
on Climate-related Financial Disclosures, TCFD. De innebär en mer transparent rapportering av
finansiella risker och möjligheter kopplade till klimatförändringarna. Rekommendationerna tydliggör
även styrelsens ansvar för dessa frågor.
Många bolag har svarat på frågan hur påverkar mitt bolag klimatet – men missat att frågan snarare
har handlat om hur kommer mitt bolag att påverkas av klimatet? Genom TCFD tydliggörs att
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Dock inte till spelbolagen, som fick en fråga kopplad till problemspelande.
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klimatet inte bara är någonting som vi påverkar, utan att klimatet i allra högsta grad kommer att
påverka oss alla – inklusive företag. Därför är det oerhört viktigt att bolagen inte bara minskar sin
negativa klimatpåverkan, men även aktivt arbetar med att identifiera klimatrelaterade risker och
möjligheter.
Folksam har under stämmosäsongen 2018 deltagit vid 39 årsstämmor. Målet var att delta vid
årsstämmor vid minst 90 procent av de svenska innehav registrerade på Stockholmsbörsen där
Folksam har innehav, men vi kunde tyvärr inte nå det på grund av yttre omständigheter.
Folksam var representerat i JMs, Swedbanks och Getinges valberedning.
Folksam har vidare röstat emot två incitamentsprogram, då vi inte ansett att det var utformat på ett
sätt som ligger i linje med vår ägarpolicy.
I den här rapporten kan ni läsa samtliga frågor som Folksams representanter ställde vid
årsstämmorna i de bolag där vi har innehav. Vi har ställt frågorna till bolagens verkställande direktör
och/eller styrelseordförande och vi har skrivit ned svaren som vi uppfattat dem.
Som en ansvarsfull investerare arbetar vi med att påverka bolagen, men du som konsument, kund
eller medarbetare kan också påverka genom att ställa frågor och sätta krav! Kanske kan frågorna,
och framförallt svaren, i den här rapporten vara inspiration för dig att fråga bolagen i din närhet hur
dom arbetar med klimatfrågorna?

Emilie Westholm
Chef Ansvarsfullt ägande
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Folksam – den ansvarsfulla ägaren
Inledning
Folksam har en lång tradition av att arbeta med ägarstyrning; vi började faktiskt redan år 2001 att
aktivt följa och påverka våra noterade innehav i en mer hållbar riktning. Mycket har naturligtvis hänt
sedan dess, men vår tro på att hållbara bolag också är bättre bolag är densamma. Ledstjärnan i vårt
arbete utgår från Folksams vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.
Vi är stolta över att vara ett kundägt bolag, och extra stolta är vi över att hållbarhetsfrågor är viktiga
för våra kunder (som alltså även är våra ägare). Folksams styrelser har därför antagit de etiska
placeringskriterierna, som styr vad vi får investera i, efter utvärdering av vilka frågor som är särskilt
viktiga för våra kunder. Resultatet är att vi inte investerar i exempelvis bolag som producerar tobak,
bolag som systematiskt bryter mot mänskliga rättigheter eller bolag där mer än 30 procent av
omsättningen härrör från kolverksamhet. Sedan 1 januari 2017 gäller våra etiska placeringskriterier
alla tillgångsslag, som förutom aktier är räntor, fastigheter och specialplaceringar.
Men med över 400 miljarder kronor i förvaltat kapital har vi både ansvar och skyldighet att påverka
våra noterade innehav i en mer hållbar riktning. Eftersom vi förvaltar med en långsiktig horisont –
mycket av det vi förvaltar är ju framtida pensionspengar – är det viktigt att vi inte blundar för de
hållbarhetsrisker som kan komma att påverka dagens och framtidens generationer. Den här typen av
risker kan inte hanteras med ett kortsiktigt perspektiv. En långsiktig ägare som Folksam är därför väl
lämpad att vara en balanserande röst till de kortsiktiga intressen som inte engagerar sig i de
hållbarhetsrisker som byggs upp i det finansiella systemet.
En utmaning för oss är att kunna visa till vilken del våra insatser var avgörande i ett företags
förändring. Vi får därför ofta frågan ”hur vet ni att ni påverkar?”, eller ”vilket var det senaste bolaget
ni påverkade?”. Många undrar därför – med viss rätt, kan vi tillägga – om vårt arbete med
bolagsstyrning verkligen gör någon skillnad. Vårt svar är alltid ett rungande ja! Även om vi inte exakt
kan veta hur stor del vårt arbete påverkade ett specifikt bolag, så är vi övertygade om att vårt
påverkansarbete leder bolagen i rätt riktning.
Genom att vara en långsiktig investerare som tar hållbarhetsfrågor på allvar – och som har god
kunskap i hur man arbetar med frågorna – kan vi våga investera i bolag som andra investerare väljer
bort. För vem ska se till att företagen bidrar till en hållbar värld, om inte investerare som Folksam är
där och påverkar?

Klimatförändringarna är årets fokusområde
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga, och vi står inför allvarliga konsekvenser om vi inte lyckas
hindra den globala uppvärmningen till under två grader. Mycket görs för att förhindra
klimatförändringarna, men tyvärr ser utvecklingen i dagsläget inte ut att vara tillräcklig. Om vi
fortsätter i den här takten finns det en stor risk att vi inte når Parisavtalets mål – vilket skulle
innebära kraftigt negativa följder för samhället.
Vi tycker förstås att den framtiden inte är acceptabel och därför har vi valt att under 2018 lägga
extra ansträngningar på att synliggöra riskerna med klimatförändringarna för våra innehavsbolag.
Naturligtvis kommer vi även under 2019 – ja så länge det behövs – att fortsätta arbeta för att
bolagen tar sitt ansvar och minskar sin negativa klimatpåverkan. Men det är lika viktigt att bolagen
också hittar de många möjligheter som finns när det gäller positiv klimatpåverkan.
Investeringsbehoven är enorma, och det betyder stora möjligheter för bolagen.
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Eftersom Folksam investerar i bolag med verksamhet över hela världen blir vi exponerade mot
klimatförändringarna världen över. I takt med att världsekonomin blivit alltmer sammanflätad kan
exempelvis ändrade vädermönster i en region snabbt påverka länder och företag i andra regioner.
För Folksams del betyder det att det är viktigt att se till att riskerna med klimatförändringarna, och
framförallt arbetet med att förhindra effekterna, sprids till vår portfölj av bolag. Den största risken
för oss som investerare är nämligen att bolagen gör för lite, och för sent.
Vi vill vara med och bidra till att Parisavtalet uppfylls, det vill säga att den globala uppvärmningen
hålls till under två grader. Självklart gör vi det vi kan för att minska vår egen, direkta, klimatpåverkan
– exempelvis arbetar vi med cirkulär skadereglering, vilket har minskat avfallet med över 2 749 ton
under 2017 (eller motsvarande 1 423 ton koldioxid) – men vår största möjlighet att bidra kommer
genom våra investeringar. Därför har vi under 2018 fokuserat på att nå ut med vårt budskap om
klimatförändringarna till utvalda bolag, och vi har även påbörjat deltagande i ett investerarinitiativ
(Climate Action 100+) som syftar till att påverka de största utsläpparna av växthusgaser till att bli
mer hållbara.

Folksam och bolagsstämmor
Det är på bolagsstämmor som ägare, stora som små, har möjlighet att direkt påverka företagen
genom att rösta. Många punkter på dagordningen är ren formalia – som frågan om stämman blivit
behörigen sammankallad – men exempelvis val av styrelse är en viktig fråga, då styrelsen tillsätts av
ägarna för att utforma bolagets strategi och att övervaka ledningen.
Folksam tycker att det är viktigt att utöva rösträtten, och totalt röstar vi årligen på cirka 150
bolagsstämmor – både svenska och utländska. Rent fysiskt deltar vi oftast bara på de svenska
bolagsstämmorna, och under 2018 har vi deltagit på 39 svenska stämmor.
2010 började vi ställa hållbarhetsfrågor till styrelsen och ledningen på de svenska bolagsstämmorna,
och sedan 2017 ställer vi samma fråga till samtliga bolag (med undantag för vissa branscher). Det gör
vi för att bättre kunna jämföra bolagen, och i år handlade frågan om klimatförändringarna.
Bolagsstämman är ett bra tillfälle att ställa hållbarhetsfrågor till bolagen, eftersom både styrelse och
ledning typiskt sett är närvarande – och dessutom får bolaget en chans att berätta vad de gör på
området framför sina aktieägare.
I nästa avsnitt redovisas samtliga frågor och svar, men som Emilie Westholm skrev i förordet var det
tydligt att bolagen bara svarade på frågan hur dom påverkar klimatet – och inte på frågan hur blir
dom blir påverkade av klimatet. Vi räknar med att bolagen förbättrar sitt förhållningssätt, och vi
kommer förklara mer nedan hur vi kommer att ta initiativet vidare.
Ytterligare information om Folksams närvaro på årsstämmorna finns på bloggen ”En katt bland
hermelinerna” www.agarstyrning.folksamblogg.se och även på twitterkontot @etikkatten där man
kan läsa tweets skrivna direkt från årsstämmorna.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures
En del av årets fråga handlade om bolaget planerade att följa och implementera
rekommendationerna från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TFCD). TCFD kom till
på uppdrag av Financial Stability Board, och var en arbetsgrupp som leddes av New Yorks tidigare
borgmästare Michael Bloomberg. Arbetsgruppen tog fram rekommendationer för hur bolagen ska
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rapportera kring sina klimatrelaterade risker och möjligheter, och de slutliga rekommendationerna
kom i juni 2017.
Rekommendationerna utgår från fyra nivåer:





Hur styrelse- och ledning behandlar klimatrelaterade risker och möjligheter,
Bolagets strategi kring klimatförändringar och omställningen till en så kallad ”låg-fossil
ekonomi”,
Vilka klimatrelaterade risker och möjligheter bolaget har identifierat, samt
Vilka mål och mätetal bolaget använder sig av

TCFD innebär att klimatfrågan, och då framförallt de risker och möjligheter som de innebär, inte
längre ska ses som ”någonting annat” – vilket hållbarhetsrisker ofta historiskt har setts som. Istället
menar man att det ska hanteras som andra finansiella och strategiska risker – vilket betyder att det
exempelvis är naturligt att styrelse och ledning har ansvar över frågan och att det ingår i bolagets
strategiska planering. Vi tycker därför att TCFD är ett bra verktyg för bolag att få upp ögonen för
klimatfrågan och att det kan bidra till mer hållbara affärsmodeller.
Folksam meddelade i december 2017 att vi kommer att implementera och följa
rekommendationerna, och ett arbete med detta pågår. Vi tycker att det är viktigt att bolag inte
behandlar klimatrelaterade risker, och möjligheter, annorlunda än andra risker och möjligheter – och
vi uppmanar därför fler bolag att sätta sig in i TCFD och implementera rekommendationerna.

Fortsättningen – hur Folksam tar frågan vidare
Majoriteten av de svar vi fick på årets stämmor visar att svenska bolag har en hel del arbete kvar när
det gäller klimatrelaterade risker och möjligheter. Framförallt tror vi att bolagens synsätt att klimatet
bara är någonting som bolaget själva påverkar snabbt måste kompletteras med en mer risk- och
möjlighetsfokuserad strategi, eftersom man annars missar att klimatet också är någonting bolaget
kommer att bli påverkat av.
Under hösten kommer Folksam att följa upp dialogen från bolagsstämmorna genom att informera
bolagen ytterligare om TCFD och vad det innebär för bolag, och varför vi uppmanar alla våra
innehavsbolag att implementera och följa rekommendationerna. Vi kommer även att hålla särskilda
möten med vissa bolag, som vi bedömer vara särskilt intressanta för att implementera TCFD:s
rekommendationer.
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Frågor och svar från bolagsstämmor 2018
Ahlsell
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning
både risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Ahlsell på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur Ahlsell ser på rekommendationerna från
TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Johan Nilsson svarade; ”Vi har ett högt fokus på hållbarhet. Vi har tittat både på risker och
möjligheter och i vårt löpande riskarbete inom koncernen så tittar vi på ett stort antal risker där flera
utav dessa är hållbarhetsrisker och vi har då också kvantifierat den negativa sidan av de här riskerna.
Vi har inte gjort scenario per riskområde men däremot tittat vi på flera olika hållbarhetsrisker. Vi
jobbar även med att i projekt titta på möjligheterna med vårt hållbarhetsarbete och inte minst med
att utveckla gemensamt med våra leverantörer nya produkter som i sig kan bli en bra verksamhet för
Ahlsell. I de fallen kvantifierar vi uppsidan. Vi inte gjort en fullständig finansiell analys av hela vårt
hållbarhetsarbete. Vad gäller TCFD så är det ett bra initiativ som främjar förståelsen och
jämförbarheten inom hållbarhetsrapportering. Vi tittar på detta och har ännu inte tagit beslut om vi
ska följa, men vi utvärderar det.”

Assa Abloy
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning
både risker och möjligheter för ett företag.
Det är positivt att hållbarhet är en viktig del av Assa Abloys affärsmodell. Skulle ni kunna berätta hur
Assa Abloy ser på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur Assa Abloy ser på rekommendationerna från
TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Nico Delvaux svarade att han bryr sig om sin familjs välmående inför framtiden och vill inte skjuta
hållbarhetsproblemen till nästa generation. Som ett svenskt företag vill Assa Abloy vara ledande
inom hållbarhet och det finns starka affärsincitament för bolaget att vara det. Genom att ha
hållbarhet högre upp på agendan kommer det driva upp tekniken vilket i sin tur leder till att
innovation blir mer betydelsefullt. Assa Abloy arbetar med hållbarhet internt i verksamheterna där
de till exempel mäter vattenkonsumtionen och har mål att minska vattenkonsumtionen varje år.
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Samma sak görs för koldioxidutsläpp och användningen av kemikalier. Vattenkonsumtionen
minskade förra året med nästan 10 procent. Koldioxidutsläppen minskade med 15 procent de
senaste 5 åren.
Vd tror Assa Abloy har större inverkan på affärssidan.
Dörröppningslösningar spelar en viktig roll inom hållbarhet för att göra byggnader mer
energieffektiva. Vd:n gav ett par exempel. Det första när det gäller lastbilar som levererar varor till
affärerna. Personen måste gå ur och öppna dörrarna och då försvinner mycket kyla ut, vilket är
slöseri med energi. Assa Abloy har utvecklat en höghastighetsdörr som sparar mycket energi. Assa
Abloy har också utvecklat Abloy Pulse cylinder. Det är ett lås som inte behöver batteri eller
elektricitet utan får energin den behöver för att göra jobbet enbart genom att sätta i nyckeln.
Hållbarhetsagendan är en viktig del i hela produktutvecklingen.

Axfood
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Och det blir allt mer tydligt
att det kommer behöva bli lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för
stora.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Axfood på det här?
Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas? Har ni
kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Axfood planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on
Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Axfood vd Klas Balkow svarade att Axfood ingår i Hagainitiativet. ”Svårt att svara på hur man gör
scenarios i de här frågorna. Vi är ett handelsbolag och vi tycker att miljöfrågorna är viktiga. Vi
bemöter över 4 miljoner kunder i veckan så vår stora kraft är att försöka inspirera och påverka våra
kunder att göra hållbara val. Vi kan då skapa förändring på riktigt och det måste gå i samklang med
våra kunder. När de gäller scenarios; vi har exempelvis haft klimatpåverkan på skördar och här har vi
har en fördel med över 1 000 leverantörer. Våra risker ser lite annorlunda ut än en hos en
producent. Finansiella risker och den typen av scenarier har vi inte gjort, men vi ser också att vi har
en annan modell som gör att vi förhoppningsvis kan balansera de här delarna. Det här är viktiga
frågor och där vi också har ett ansvar.”

Betsson
Fråga:
Spelbranschen är en speciell bransch, eftersom kunderna riskerar att utveckla allvarliga
missbruksproblem – med svåra konsekvenser för individen och dess närhet. Särskilt problematiskt
riskerar användandet av lojalitets- och bonusprogram till kunderna att vara, eftersom det kan leda
till ökade risker för missbruk och att kunderna spelar för mer pengar än de tänkt.
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Hur arbetar Betsson med frågor om hållbart spelande generellt, och med bonus- och
lojalitetsprogram till kunder specifikt – och ser ni några problem med att ha bonus- och
lojalitetsprogram till era kunder?
Svar:
VD Pontus Lindwall svarade att bonusar och rabatter finns i alla branscher och det uppfattas som
positivt av kunderna. Betsson har dock inget lojalitetsprogram för närvarande. Viktigast för oss är att
skilja agnarna från vetet och att göra kunderna medvetna om risker. Vi ger dem verktyg för att
kontrollera sitt spelande.
Vi tittar också på hur vårt spelaransvar står sig gentemot konkurrenterna och vi anser att vi ligger
mycket bra till. Vi ska vara i toppen beträffande spelaransvar. Kostnaden är en nödvändighet och vi
menar att intäkterna på sikt kommer att överstiga kostnaderna.
Med den nya regleringen kommer det att bli en uppstädning plus och detta kommer att påverka
marknadsandelarna positivt. Lagen ger en bra lönsamhet på sikt

BillerudKorsnäs
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning
både risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser BillerudKorsnäs på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur BillerudKorsnäs ser på rekommendationerna
från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?
Svar:
VD Petra Einarsson svarade att hållbarhetsfrågor är en stor del av arbetet i ledningen.
BillerudKorsnäs beslutade under 2017 om klimatmål i enlighet med Science Based Targets med
syftet att bidra till att den globala uppvärmningen inte överstiger 2 grader, i enlighet med
klimatavtalet i Paris 2015.
Science Based Targets är ett initiativ som bygger på ett partnerskap mellan CDP, UN Global Compact,
World Resources Institute och WWF. Riskhanteringssystem för att hantera klimatscenarion finns ej
på övergripande nivå men visst arbete inom olika delområden. Avser att rapportera efter TCFD och
föra in det i redovisningen.

Castellum
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader, men det blir allt mer tydligt
att den kommer behöva vara lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för
stora.
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Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Det är positivt att hållbarhet
generellt är en viktig del av Castellum affärsmodell, men hur ser Castellum specifikt på
klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er
verksamhet och fastighetsbestånd kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Castellum planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on
Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Innan vd svarade på frågan förtydligade styrelseordförande Charlotte Strömberg att hållbarhet är
vd:s ansvarsområde.
Vd Henrik Saxborn svarade att Castellum inte har genomfört någon scenarioanalys på hela
fastighetsbeståndet, men man gör klimatriskanalyser vid investeringar. Man har inte skrivit under
TCFD, men vd tycker att Castellum varit tidiga med hållbarhetsarbete generellt. Castellum är som ett
av få svenska bolag en del av DJ Sustainability Index, och är även en del av Fossilfritt Sverige. Vd
tycker att TCFD generellt är likt de krav som följer av de initiativ Castellum undertecknat.

Dometic Group
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna
omställning både risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Dometic på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan
komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i
finansiella termer?
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?
Svar:
Vd Juan Vargues svarade; ”Vi som företag har ett stort ansvar att driva de här frågorna vidare. Jag
tycker själv att vi gör ett bra arbete, har till exempel reducerat CO2 halten med 14 procent de
senaste åren. Det betyder inte att vi är nöjda, det finns mer att göra och vi tar detta otroligt seriöst.
Vi kommer fortsätta att driva frågan vidare på många områden, både när det gäller våra produkter
och när det gäller våra anläggningar. Dessutom har vi etablerat en krishanteringskommitté.
Miljöfrågorna genomsyrar allt vi gör. Sen ställer du fråga om TCFD och vi har inte varit aktiva i
frågan, vi kommer att utvärdera den under 2018 och vi återkommer när vi kommit lite längre.”
Styrelseordförande, Fredrik Cappelen, tillägger: ”Vi delar absolut Folksams syn i dessa frågor och det
är klart att detta är en skyldighet för oss alla aktiva att försöka jobba med hållbarhetsfrågorna i alla
dimensioner och precis som Juan så vill jag understryka att det viktiga för oss i styrelsen är att vi är
kommittade att successivt försöka förbättra oss. Detta är en resa, om vi satt här och sa att vi var bra
på det här hade vi inte talat sanning, utan vi är på väg och vi har det här som "top of mind" och som
Juan säger har vi inrättat ett antal funktioner för detta, vi jobbar med det kontinuerligt. Det här är
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något som aldrig kommer att ta slut, utan det kommer fortsätta. När vi löst det ena problemet,
kommer vi gå på nästa osv. Någonstans är detta ett kontinuerligt arbete som vi måste ta på högsta
allvar och som är på styrelsens bord.”

Electrolux
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Electrolux på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan
komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i
finansiella termer
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?
Svar:
Vd Jonas Samuelson svarade; I vårt hållbarhetsarbete är klimatfrågan den absolut viktigaste när det
gäller vad vi kan göra för att hjälpa till. Ni känner alla till att vi har vi har ett mål på 50 procents
reduktion i vårt koldioxidavtryck från 2005 till 2020. Det är den överlägset viktigaste komponenten i
hållbarhetsarbetet. Vi jobbar med Scienced Based Targets, det vill säga vetenskapligt baserade
miljömål i enlighet med klimatavtalet i Paris som även kallas COP21. Vi gör stora framsteg när det
gäller att minska klimatavtrycket. Det har erkänts hos ett flertal institutioner som rankar bolagen när
det gäller deras klimatarbete, bland annat CDP. Där är vi på deras A lista vilket innebär att vi är bland
de bästa 120 företagen i världen när det gäller klimatarbete. I arbetet med CDP så jobbar vi även
med kvantifierade klimatrisker och möjligheter. När det gäller TCFD håller vi på att utvärdera deras
riktlinjer och vi kommer att fatta ett beslut här under 2018 på huruvida är rätt väg för oss. Det är
definitivt i den riktningen som vi arbetar och sedan är det frågan om vilka vetenskapligt baserade
mål vi ska fokusera på men det ligger i tankens riktning.

Elekta
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna
omställning både risker och möjligheter för ett företag. Risker kan exempelvis vara att starkare, och
mer frekventa, stormar och översvämningar stör produktion och att anläggningar drabbas av skador.
Hur ser Elekta på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar också om Elekta planerar att följa
rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni
förra året?
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Svar:
Vd Richard Hausmann; Bolaget har som utgångspunkt i sin operativa verksamhet att minska svinn,
minska avfall (”garbage”) samt ha så låga energikostnader som möjligt. Angående scenarioanalyser
och TCFD svarade Richard Hausmann att Elekta inte bedömer klimatförändringar som en affärsrisk
men att de har som mål att bedriva bolaget på ett hållbart sätt.
Folksam röstade emot förslaget till incitamentsprogram.

Ericsson
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Ericsson på det här?
Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av
klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?
Svar:
Vd Börje Ekhom svarade; ”Jag håller med om att företag har ett stort ansvar för hela omställningen.
Klimatet är en prioriterad fråga för oss och ni hörde hur jag tidigare berättade om sänkta CO2utsläpp med 50 procent sedan 2011. Vi tror på att vår teknik är än viktigare för klimatmålen för hela
samhället då den bidrar med sekundära effekter globalt. Vad gäller risker så ingår klimatriskerna i
den generella riskbeskrivningen som finns i hållbarhetsredovisningen. Vi har ökade åtaganden i och
med Parisavtalet med Science Based Targets för egna utsläpp och radioportföljen. TCFD var vi med i
när den processen började men fokus har sedan varit på industrier med stor påverkan och därför
ingår vi inte längre i det initiativet. Men vi bidrar till flera av de globala målen enligt FN.”

Essity
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Essity på det här? Har
ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av
klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?
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Svar:
Vd Magnus Groth berättar om initiativet Science Based Targets som hjälper bolag att fastställa
vetenskapsbaserade reduktionsmål i linje med 2-gradersmålet. Essity har åtagit sig att under 2018
utveckla ett vetenskapsbaserat mål för minskning av växthusgasutsläpp.
När det gäller TCFD berättar vd att bland annat frågan om klimatförändringens ekonomiska
påverkan ingår i den riskanalys som börjar på sidan 66 i års- och hållbarhetsredovisningen 2017. Vd
hänvisar också till att bolaget rapporterar till CDP och att den rapporteringen kommer inkludera
dessa frågor.

Fabege
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader, men det blir allt mer tydligt
att den kommer behöva vara lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för
stora.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Det är positivt att hållbarhet
generellt är en viktig del av Fabeges affärsmodell, men hur ser Fabege specifikt på
klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er
verksamhet och fastighetsbestånd kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Fabege planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on
Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Christian Hermelin svarade att Fabege har pratat med forskare om klimateffekter, och det vi idag
kallar normalt väder kommer inte vara det normala i framtiden. ”Framtiden kommer att resultera i
mer extrema väder, och vi kommer att märka av problemen – särskilt när det gäller regn.” Fabege
ser över dagvattensystemen i sina fastigheter tillsammans med kommunen (som är ansvariga) och
man arbetar även med bättre tak – för att undvika att vattnet forsar ned för snabbt. Ett annat
problem rör ökad vindstyrka, vilket gör att fasaderna behöver klara av ökade stormar.
Fabege har inte gjort några ekonomiska kvantifieringar, man ser inte klimatriskerna som den största
risken. När det gäller TCFD känner man till regelverket, men har ännu inte fattat något beslut om att
följa ännu – däremot följer man utvecklingen.

Getinge
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Risker kan exempelvis vara att
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starkare, och mer frekventa, stormar och översvämningar stör produktion och att anläggningar
drabbas av skador.
Hur ser Getinge på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Getinge planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on
Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Mattias Perjos svarade att Getinge har gjort en scenarioanalys, och man anser att klimatet
medför begränsade risker eftersom man har en stor geografisk ”footprint” som skydd. Getinge
kommer inte att implementera TCFD, men man följer i dagsläget CDP och GRI.

Hemfosa Fastigheter
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning
både risker och möjligheter för ett företag.
Det är positivt att hållbarhet är en del av Hemfosas affärsmodell. Skulle ni kunna berätta hur
Hemfosa ser på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser
av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i
finansiella termer? Jag undrar även hur Hemfosa ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force
on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Jens Engwall svarade; ”Det fokus vi haft nu är energiförsörjningarna, att den minskar samt att det
blir så lite koldioxidutsläpp som möjligt när man producerar den energin. Det känns också att det är
något man kan påverka. Tidigare hade vi inga preferenser alls utan vi köpte energi utifrån
perspektivet pris på elbörsen och nu köper vi bara vattenkraft samt vindkraft. Vi tar också steg, som
jag nämnde innan, med solpaneler och energibrunnar och så vidare. Det här tar tid, vi måste bygga
upp en egen kunskapsbank i det här och jag vill påstå att sen vi träffades för ett år sedan har vi blivit
bättre och tar upp hållbarhetsfrågorna i mer sammanhang än tidigare. När vi köper fastigheter så
blandar vi in det djupare i vår due diligence, både när det gäller energifrågor och hållbarhetsfrågor
generellt. Det viktigaste just nu är att få ner energin och se till så att den inte påverkar
koldioxidutsläppet.
När det gäller solceller är det på väg att bli rent konkurrenskraftigt också men elen kostar något
kilowatt öre mer än om man köper helt öppet på börsen. Köper man helt öppet på börsen så kan
man ju få kolkraft ifrån Tyskland fortfarande.
Hemfosa rapporterar inte enligt TCFD just nu men det viktiga med det handlar också om hur viktigt
andra intressentgrupper tycker att det är kring den här rapporteringen och kanske också
kapitalmarknaden i stort som vi är mycket beroende av på skuldsidan. Problemet är att det är så
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många olika typer av rapporteringar. Vi följer detta och vi vill se hur ni och banker/finansiella
institutioner som styr mycket av kapitalet gör. Rapporterar inte idag utan tänkte att ni får rapportera
först.”

Hennes & Mauritz
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning
både risker och möjligheter för ett företag. Risker kan exempelvis vara att starkare, och mer
frekventa, stormar och översvämningar stör produktion och att anläggningar drabbas av skador.
Hur ser H&M på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur H&M ser på rekommendationerna från TCFD,
Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Karl-Johan Persson svarade; ”Vi vill vara en del av lösningen och har ett ambitiöst mål att bli
klimatpositiva i hela vår värdekedja senast år 2040. Detta ska vi nå bland annat genom att fokusera
på energieffektiviserande åtgärder och förnybar energi. Vi stöttar också tekniska innovationer som
kan absorbera växthusgaser, exempelvis genom kolsänkor. Vi gör riskanalyser men kan inte idag
kvantifiera dessa i finansiella termer. Det finns inte vedertagna metoder för att räkna på detta. Vi ser
positivt på TCFD och transparens redovisning och står bakom det.”

Hexagon
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både
risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Hexagon specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Hexagon planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task
Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Ola Rollén svarade; ”Det kommer nya mallar varje år, vi följer vår egen väg. För mer information
kan jag rekommendera att ni läser Hållbarhetsredovisningen. Hexagon sysslar med forskning och
har därför en mycket lite påverkan. Det är produkterna som vår forskning möjliggör som kan påverka
klimatet positivt. Vi gör vad kan för jorden men man vet egentligen inte vilken roll flyget spelar. Är
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det en stor eller en liten påverkan? Hexagon jobbar med tillverkarna med att ta fram nya motorer,
vissa med 40 procent lägre förbrukning. Tekniken klarar allt.”

Hexpol
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både
risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Hexpol specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Hexpol planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force
on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Mikael Fryklund svarade; ”Vi gör årlig genomgång i styrelsen av miljömålen. Vi gör också
bedömningar av risker. Vi energieffektiviserar bland annat med solenergi i USA. Vi har identifierat
att tre av våra verksamheter kan hotas av översvämningar och en av torka. Hexpol kan bidra med
lättare material. Våra plastmaterial kan ofta ersätta metall och vår produkt Hexlife är lättare än
gummi. Vi använder inte TCFD men vi har ett annat system som är snarlikt.”

Husqvarna
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Husqvarna på det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan
komma att påverkas av klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i
finansiella termer?
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?
Svar:
Vd Kai Wärn svarade, angående scenarioanalyser/hur de påverkas av omställningen, att de i nuläget
inte har kvantifierat eller analyserat ett direkt utfall av klimatförändringar. Husqvarna hänvisade
istället till deras egna proaktiva arbete med att ta fram allt mer miljövänliga produkter. I nuläget
utgår inte Husqvarna utifrån TCFDs rekommendationer men har utvärderat att göra det. Och att det
absolut är något Husqvarna kommer fortsätta diskutera internt.

17

Ica Gruppen
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna
omställning både risker och möjligheter för ett företag.
Skulle ni kunna berätta hur Ica ser på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis
gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna
och möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur Ica ser på rekommendationerna från
TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Per Strömberg svarade; ”Vi har också sagt att vi ska vara klimatneutrala redan 2020 och som jag
sa att vi är väl på väg att leverera mot det. Vi analyserar och tittar regelbundet på konsekvenserna av
om miljöpåverkan skulle visa sig bli mer än de 2 graderna. Vi har olika scenarioanalyser för det, inte
minst kopplat till våra mest kritiska råvaror. Där har vi tittat på vad som skulle kunna hända om det
blir temperaturhöjning i flera av de odlingsländer vi köper ifrån. Vi har också där det är möjligt tittat
på de finansiella riskerna kopplat till detta. När det gäller, TCFD, så vi tycker det är bra att det nu
skapas ett standardiserat ramverk som kvantitativt ska kunna följa hållbarhetsfrågorna och att det
här möter de intressen vi vet att finanssektorn har. Vi kommer vara mer förberedda att kunna
rapportera enligt det här när det blir en vedertagen standard. Vi är väldigt väl rustade på det här
området med stort fokus från Ica Gruppen.”

Industrivärden
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både
risker och möjligheter för ett företag.
Det är positivt att Industrivärden inom ramen för sitt aktiva ägande arbetar med hållbarhetsfrågor,
och att man identifierat minskad klimatpåverkan som en väsentlig fråga för bolaget, som man kan
läsa om i årsredovisningen. Jag undrar om Industrivärden exempelvis har gjort scenarioanalyser av
hur er verksamhet, och era innehav, kan komma att påverkas av klimatförändringarna, och om ni har
kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Industrivärden planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on
Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Helena Stjernholm svarade att Industrivärden har arbetat mycket på sitt ramverk för hållbarhet,
så att man kan bli en bättre ”kravställare” gentemot innehavsbolagen. Man gör såklart
handlingsplaner för innehavsbolagen, men mer detaljerade scenarier är det mer lämpligt att bolagen
gör, snarare än ägarna.
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TCFD är viktigt, och i och med att Industrivärden rapporterar till CDP kommer de att följa TCFD:s
rekommendationer.

Intrum
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Intrum på
klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er
verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella
termer?
Jag undrar också om Intrum planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on
Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Mikael Ericson svarade att Intrum inte är där idag, utan har fokuserat mycket på ekonomisk
hållbarhet inom ramen för sitt hållbarhetsarbete. Intrum försöker att minska sin klimatpåverkan,
bland annat genom ökad användning av videokonferens. Hållbarhet är en viktig fråga för Intrum, och
det finns mycket kvar att göra.

Investor
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både
risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Investor specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Investor planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force
on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Johan Forsell svarade; ”Investor påverkar mest via bolagen vi äger. Här handlar det om att ta
fram innovativa produkter som motverkar klimatproblemet och så vidare. Vi har samlat alla
hållbarhetscheferna i våra bolag för att de ska få träffas och utbyta erfarenheter. Vi lägger också ner
tid på Investors eget hållbarhetsarbete. Investor har beslutat sig för att ansluta sig till Carbon
Disclusure Project, CDP. Vi har inte gjort en egen riskanalys och på grund av CDP så kommer vi inte
att hantera TCFD i nuläget.”
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Kindred Group
Spelbranschen är en speciell bransch, eftersom kunderna riskerar att utveckla allvarliga
missbruksproblem – med svåra konsekvenser för individen och dess närhet. Särskilt problematiskt
riskerar användandet av lojalitets- och bonusprogram till kunderna att vara, eftersom det kan leda
till ökade risker för missbruk och att kunderna spelar för mer pengar än de tänkt. För att ett
spelbolag ska kunna platsa som investering krävs att ni kan visa att ni faktiskt kan hantera dessa
risker.
Hur arbetar Kindred med frågor om hållbart spelande generellt, och med bonus- och
lojalitetsprogram till kunder specifikt – och ser ni några problem med att ha bonus- och
lojalitetsprogram till era kunder?
Svar:
Vd Henrik Tjärnström svarade att Kindred arbetar målmedvetet med frågor kring spelansvar. Det
finns ett tydligt affärsvärde med hållbart spel, och Kindred strävar efter en livslång relation till sina
kunder. Bonus- och lojalitetsprogram är viktigt för bolaget, precis som det är för andra branscher,
men Kindred arbetar med att ha bonus- och lojalitetsprogram med måtta. Man vill leda med
exempel, och arbetar mycket genom den svenska branschorganisationen.
Kindred tror på transparens och tydlighet mot sina kunder – när de kommer med erbjudanden är de
noga med att förklara vad exempelvis omsättningskrav innebär. Det är också viktigt att komma ihåg
att 98 procent av kunderna spelar för att det är roligt, men de två procenten som har problem bryr
man sig mycket om.
Kindred har ESG-betyg AAA av MSCI, och det skulle man inte ha om man inte tog frågan om
spelansvar på allvar.

Kinnevik
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både
risker och möjligheter för ett företag.
Det är positivt att Kinnevik arbetar med hållbarhetsfrågor inom ramen för sitt aktiva ägande, vilket
man kan läsa om i årsredovisningen. Vi delar Kinneviks syn om att företag som integrerat arbetar
med hållbarhet står bättre rustade för framtidens utmaningar.
Men när det specifikt gäller klimatförändringarna undrar jag om Kinnevik exempelvis har gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet, och era innehav, kan komma att påverkas av
klimatförändringarna, och om ni har kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Kinnevik planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task
Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Georgi Ganev svarade att Kinnevik inte har kvantifierat risker och möjlighet ännu, men man har
tagit fram ett GRC-verktyg (governance, risk, compliance) som kommer att utvecklas. Kinnevik ser
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positivt på alla initiativ som skapar transparens, men när det gäller TCFD anser man att det inte är
helt klart än hur man ska implementera rekommendationerna. Kinnevik har höga ambitioner inom
hållbarhet, och man ser positivt på den här typen av initiativ och inspel.

Modern Times Group
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både
risker och möjligheter för ett företag.
Det är positivt att hållbarhet är viktigt för MTG, vilket man kan läsa om i er hållbarhetsrapport. Men
hur ser MTG specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om MTG planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force on
Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Jørgen Madsen Lindemann svarade att miljöpåverkan är något bolaget fokuserar på men gällande
klimatförändringar så är svaret nej på båda frågorna. När det gäller energianvändning är det något
MTG fokuserar mycket på hur deras beteende påverkar miljön. Bolaget har krissystem vid
förändringar som är extrema om som kan påverka verksamheten. Nästa analys görs 2018 och MTG
tycker det ska bli spännande att se om denna fråga kommer upp vid intressentdialoger.

NCC
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag.
Det är positivt att hållbarhet är en viktig del av NCC:s affärsmodell. I er årsredovisning skriver ni att
ni gör riskbedömningar av klimatförändringarnas inverkan på bolaget – Har ni även gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur NCC ser på rekommendationerna från TCFD,
Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Håkan Broman svarade; Vi antog en hållbarhetsmodell som jag beskrev tidigare, 2015. Den
innehåller tydliga områden, men det som är viktigast är kanske att den innehåller tydliga
målsättningar och att vi mäter och följer upp. Vi är inte riktigt där ännu så att vi mäter enligt den
standarden som du nämnde. Vi kan inte kvalitetssäkra all data som krävs för det ännu men vad vi har
gjort är att vi mäter och följer upp enligt GRI och har gjort det i snart 10 år. Med den här modellen
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och den uppföljningen av data så går vi åt det hållet och vi är givetvis öppna för att göra andra
analyser på sikt.

Nordea Bank
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Och det blir allt mer tydligt
att det kommer behöva bli lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för
omfattande. Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle.
Samtidigt innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Nordea på
det här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av
klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer? Nordea har
kommunicerat att ni stödjer rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?
Svar:
Vd Casper von Koskull svarade; ”Tack det är en viktig fråga och för Nordea så gäller hållbarhet hela
verksamheten, det är inte en sidofråga. Vad gäller klimatfrågan, som du mycket rätt säger är viktig,
så är vi den första banken i Europa som i ett position paper har tagit fram hur arbetet med klimatet i
kärnverksamheten ska hanteras. Det är jag otroligt stolt över. Vad gäller TCFD så har vi påbörjat
arbetet med att kvantifiera risker och möjligheter i vår verksamhet och vi jobbar tillsammans med
andra aktörer, och träffat Finansdepartementet och Finansinspektionen, för att hitta ett gemensamt
sätt att titta på detta. Jag är också stolt över att vi häromdagen blev kontaktade av FN:s
generalsekreterare Antonio Guterres om att vi ska vara med och ta fram principer för att leva upp till
Parisavtalet. Det är ett testamente på att vi är ledande. Under tredje kvartalet kommer vi
tillsammans med generalsekreteraren att komma ut med riktlinjer för hur vi kan jobba med detta.”

Folksam valde att lägga ner sin röst i frågan om flytten av huvudkontoret med följande yttrande på
stämman:
Stämman har valt styrelsen för att den ska tillvarata våra intressen. Styrelsen har tagit fram ett
beslutsunderlag som visar på de fördelar som kan komma aktieägarna tillgodo. Folksam har
förtroende för styrelsen, men vi ser samtidigt stora osäkerheter med förslaget, som exempelvis höga
risker och kostnader som vi även hörde AMF nämna tidigare. Sammantaget så gör detta att vi
kommer att lägga ner vår röst.

Sandvik
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Sandvik på det här?
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Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av
klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?
Svar:
Vd Björn Rosengren svarade; ”Vi tror att hållbarhet är en affärsstyrka och på produkter som hjälper
våra kunder att bli mer hållbara. Ett exempel är satsningen på helt elektriska gruvor. Hållbarhet är
ett affärsintresse och vi vill ligga i framkant. Sandvik har en integrerad redovisning där
hållbarhetsarbetet redovisas. Det är roligt att vi blivit uppmätkasammad internationellt på listan
över de 100 Världens mest hållbara företag. Hållbarhetsrisker är viktiga och vi har en ny process för
riskhantering. Klimat är inte en av de mest väsentligaste riskerna men en av de riskerna vi
identifierat och hanterar.”

Securitas
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt innebär denna omställning
både risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Securitas på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer? Jag undrar även hur Securitas ser på rekommendationerna från
TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Magnus Ahlqvist svarade; ”Den största egentliga påverkan som vi har är de bilar vi har. Det här är
ett område som vi mäter kontinuerligt och har satt tydliga mål. Och där vi också har haft en
förbättring de senaste fyra till fem åren. Jag är inte medveten om vi har gjort några
scenariorelaterade klimatförändringar i sig, men jag hör kommenterarna.
Styrelsens ordförande, Marie Ehrling, tillägger att det finns redovisat i hållbarhetsrapporten vad
gäller CO2 utsläppen vad gäller antal utsläpp och fordon och hur det förbättras.”

Skandinaviska Enskilda Banken
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader, men det blir allt mer tydligt
att den kommer behöva vara lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för
stora.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Det är positivt att hållbarhet
generellt är en viktig del av SEB:s affärsmodell, men hur ser SEB specifikt på klimatförändringarnas
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inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att
påverkas?
Jag undrar också om VD kan berätta lite mer om SEB:s arbete kopplat till rekommendationerna från
TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Johan Torgeby svarade att SEB har arbetat mycket med hållbarhet, och gör exempelvis
hållbarhetsbedömningar på kreditsidan. Man har även börjat titta på hur man kan kvantifiera
hållbarhetsaspekter i aktieanalysen. SEB har dessutom tittat på de globala målen, och valt ut fyra
stycken som man särskilt fokuserar på: Tillväxt, Infrastruktur, Klimat och Stabila institutioner
När det gäller TCFD välkomnar man rekommendationerna och att det blir mer enhetliga principer.

SKF
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser SKF på det här? Har ni
exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av
klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?
Svar:
Vd Alrik Danielson svarade; ”Detta är en otroligt viktig fråga, vi ser allvarligt på detta. Vi har en
fantastisk position att bidra. Vi kan återanvända lager och den möjligheten ökar och är ett sätt att
bidra. TCFD är ett väldigt bra initiativ att sammanställa detta och vi följer både denna och GRIstandarden. Vi har inte gjort några scenarioanalyser men följer frågan och gör allt vi kan för att
bidra.”

SSAB
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser SSAB på det här? Har
ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av
klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar även hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?
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Svar:
Vd Martin Lindqvist svarade att utvecklingen av det nya stålet betonas och att ambitionerna inom
området ökat den senaste tiden.
När det gäller TCFD kommer SSAB kolla på vilka delar som skulle kunna implementeras.
Scenarioanalyser är något bolaget arbetar med.

Swedbank
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Swedbank på det här?
Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av
klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar även om Swedbank planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task
Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd även kunna berätta mer om det?
Svar:
VD Birgitte Bonnesen svarade; ”Hållbarhet är otroligt viktigt för oss och det är en del av vårt DNA. Vi
har tillsatt ett TCFD-projekt och satt igång arbetet. Vi har inte kvantifierat riskerna idag men vi
kommer att göra det. Vi är på bollen!”

Swedish Orphan Biovitrum
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Risker kan exempelvis vara att
starkare, och mer frekventa, stormar och översvämningar stör produktion och att anläggningar
drabbas av skador.
Hur ser Sobi på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser
av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i
finansiella termer?
Svar:
VD Guido Oelkers svarade att miljöfrågor är viktiga för Sobi, men den egna påverkan på miljön är
liten givet den bransch man är aktiv inom. Sobi har sänkt sin energikonsumtion med 25 procent
sedan 2011, och man har även minskat vattenanvändningen – dessutom ser man till att använda
videokonferenser i hög utsträckning för att minska resebehovet. Sobi känner sig trygga med var
deras fabrik ligger ur ett klimatperspektiv, och man gör det man kan för att vara ansvarsfull.
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När det gäller TCFD följer man utvecklingen, men har inte skrivit under. Man kommer att rapportera
på GRI standardnivå.
Folksam röstade emot förslaget till incitamentsprogram.

Svenska Handelsbanken
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Och det blir allt mer tydligt
att det kommer behöva bli lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för
omfattande.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Handelsbanken på det
här? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av
klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Handelsbanken skriver i sin hållbarhetsredovisning att ni påbörjat ett arbete med att implementera
rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures, skulle vd även
kunna berätta mer om det?
Svar:
Vd Anders Bouvin svarade; ”Jag håller med frågeställaren om att det är en av våra största
utmaningar och att vi alla måste ändra på hur vi lever. Jag håller också med om att vi som bank har
en uppgift i att bidra. Handelsbanken har en tradition av att aldrig vara en belastning för samhället,
det är naturligt integrerat i vår affärsvardag. Mer konkret handlar det om att på olika sätt arbeta
med hållbarhet. Internt har vi minskat våra CO2-utsläpp med 40 procent sedan 2013. Vi har
förändrat kreditgivningen så att mindre går till fossil produktion. En tredjedel av allt kapital vi
förvaltar lyder under fossilfri förvaltning och den övriga förvaltningen följer även hållbarhetskrav. Vi
satsar även på gröna obligationer.
Vad gäller TCFD så har vi påbörjat arbetet. Det är en nyckelfråga att hitta rätt metod som ger
jämförbart och meningsfullt resultat och där finns det idag ingen tydlig standard. Vi har gjort en
första genomgång av scenarioanalys som visar att vi ligger bra till både inom vår förvaltning och
kreditgivning.”

Tele2
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både
risker och möjligheter för ett företag.
Det är positivt att hållbarhet generellt är viktigt för Tele2, vilket man kan läsa om i er
hållbarhetsrapport, och att man bland annat identifierat miljön som ett prioriterat område. Men hur
ser Tele2 specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
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scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Tele2 planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task Force
on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
VD Allison Kikrby svarade att Klimat är en av fem punkter i Tele2:s strategi. Man konsumerar i
dagsläget mycket energi – därför vill man vara mer effektiva i sina nät.
En konkret åtgärd Tele2 gjort är att man, som enda svenska operatör, har gått med i initiativet
SooGreen som arbetar med en att få till en grönare telekombransch. Man har också börjat titta på
vilka effekter Tele2 skulle drabbas av om koldioxid börjar prissättas i enlighet med Sternrapporten,
som dock i dagsläget inte har implementerats.
När det gäller TCFD tycker Tele2 att den inte ger någon extra information mot vad Tele2 i dagsläget
redan rapporterar.

Telia Company
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader, men det blir allt mer tydligt
att den kommer behöva vara lägre än så för att konsekvenserna av uppvärmningen inte ska bli för
stora.
Näringslivet har en stor uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Telia på
klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er
verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella
termer?
Jag undrar också om Telia planerar att följa rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climaterelated Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Johan Dennelind svarade att Telia jobbar mycket med klimatfrågorna, och mycket av det man gör
framgår av årsredovisningen. Någonting som inte framgår av årsredovisningen är ett samarbete med
Ericsson, där man tittar på energikonsumtion och vilka effekter digitaliseringen har. Telia kommer att
prata mer om projektet framöver – vissa effekter är uppenbara, exempelvis att det behövs färre
resor när möten kan hållas digitalt, men några är inte lika självklara. Det viktiga med projektet är att
effekterna kommer vara mätbara.
Telia följer i dagsläget CDP-initiativet angående koldioxidavtryck, men man är nyfikna på TCFD och
tycker att det är särskilt intressant när en så pass viktig intressent som Folksam frågar om TCFD
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Trelleborg
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader. Näringslivet har en stor
uppgift i att bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, och omställningen innebär både
risker och möjligheter för ett företag.
Hur ser Trelleborg specifikt på klimatförändringarnas inverkan på bolaget? Har ni exempelvis gjort
scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas, och har ni kvantifierat riskerna och
möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också om Trelleborg planerar att implementera rekommendationerna från TCFD, Task
Force on Climate-related Financial Disclosures som kom i juni förra året?
Svar:
Vd Peter Nilsson svarade; ”Det är en stor fråga. Trelleborg arbetar på många olika sätt med
riskanalys till exempel med vattennivåer fabriker. Det ska finnas handlingsplaner för alla risker. Vi
tittar också på vad vi kan göra för att sänka vår egen påverkan som arbetet med 20:20.
Våra produkter är också viktiga till exempel fossilfria elsystem som vi säljer lösningar för. Vi är
transparenta och öppna men det är väl teoretiskt att kvantifiera. Trelleborg satsar på att hjälpa våra
kunder i första hand.”

Volvo
Fråga:
Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och innebär en utmaning som påverkar oss alla. Enligt
Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas under 2 grader.
Näringslivet har en stor uppgift i bidra till omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Samtidigt
innebär denna omställning både risker och möjligheter för ett företag. Hur ser Volvo på det här? Har
ni exempelvis gjort scenarioanalyser av hur er verksamhet kan komma att påverkas av
klimatförändringarna? Har ni kvantifierat riskerna och möjligheterna i finansiella termer?
Jag undrar också hur ni ser på rekommendationerna från TCFD, Task Force on Climate-related
Financial Disclosures, skulle vd kunna berätta mer om det?
Svar:
Vd Martin Lundstedt svarade att Volvo lägger mycket tid på sitt hållbarhetsarbete, och ser
utmaningar och möjligheter med klimatförändringarna, men man satsar mycket. Volvo aggregerar
de finansiella riskerna som en del av sitt risk management-arbete, och har med det i sin
årsredovisning.
När det gäller TCFD följer man utvecklingen, och man ska titta på hur man ligger till i förhållande till
TCFD:s krav. Vd ser arbetet med tillförsikt och poängterar att man idag har fyra stycken fossilfria
anläggningar, men att man är medveten om att 95 procent av produkternas CO2-avtryck kommer
från användningen.
Avslutningsvis välkomnade vd en fortsatt dialog angående dessa mycket viktiga frågor!
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