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Beskrivning
AP7 är det statliga alternativet i det svenska premiepensionssystemet. Fonden är en global aktiefond med placeringar i
globala aktier och aktierelaterade finansiella instrument.

Fonden väljer in

Tematisk inriktning

Fonden väljer in bolag utifrån ett angivet hållbarhetsrelaterat tema (t ex klimat, vatten, miljöteknik, social
hållbarhet)
Fondbolagets kommentar
AP7 har gjort en temainvestering i en bred portfölj av miljöteknikföretag. I dagsläget uppgår investeringen till 1,7
miljarder kronor vilket motsvarar en femtedel av AP7:s onoterade aktieportfölj.

Fonden väljer bort

Produkter och tjänster
Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter. Accepterad andel av bolagets omsättning från produkten
anges.

Klusterbomber, personminor 0 %

Fondbolagets kommentar
Klustervapen och personminor är förb judna enligt FN-konventioner. AP7 investerar inte i företag som bryter mot
internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och
korruption.

Kemiska och biologiska vapen 0 %

Fondbolagets kommentar
Kemiska och b iologiska vapen är förb judna enligt en FN-konvention. AP7 investerar inte i företag som bryter mot
internationella konventioner som Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och
korruption.

Kärnvapen 0 %

Fondbolagets kommentar
AP7 investerar inte i företag som bedöms delta i utveckling och/eller produktion av kärnvapen.

http://www.swesif.org/


Internationella normer
Fonden undviker att investera i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik, t ex FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Fonden underkänner samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer
Fondbolagets kommentar
Sjunde AP-fonden investerar inte i bolag som kränker de internationella riktlinjer och konventioner som Sverige
skrivit under angående miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption, samt EU:s konventioner och
riktlinjer gällande dessa områden.

Bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta
med problemen under en acceptabel tidshorisont underkänns för investering

Fondbolaget påverkar
Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor. Notera att påverkansarbetet görs för hela
fondbolagets innehav och inte specifikt för denna fonds räkning.

Bolagspåverkan i egen regi
Fondbolagets kommentar
AP7 för bolagsdialog i egen regi i samband med till exempel svartlistning.

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
Fondbolagets kommentar
AP7 är en global aktiv ägare. Vi samarbetar med andra investerare internationellt för att påverka bolag vi äger i en
rad olika projekt. Under 2016 fokuserade vi främst på bolagsdialoger om klimatfrågan och färskvatten. Läs mer i
vår hållbarhetsredovisning på vår hemsida.

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter
Fondbolagets kommentar
AP7 bedriver genom leverantörer påtryckningsdialog mot företag om rapporterade incidenter av normkränkningar.
Under 2016 bedrev AP7 en påverkansdialog med över tre hundra bolag om närmare fyra hundra incidenter. Av
dessa var 55 bolag svartlistade i slutet av 2016.

Röstar på bolagsstämmor
Fondbolagets kommentar
AP7 har ambitionen att rösta i samtliga bolag vi äger. Vi ställer långtgående krav på hållbarhet och lägger även
fram egna aktieägarmotioner. Under 2016 röstade AP7 på 97% av alla bolagsstämmor (mer än tre tusen
stämmor). AP7:s egna motioner 2016 rörde politisk lobbying och klimatanpassning.

Resurser
Resurser för hållbarhetsanalys, uppföljning och kontroll.

Fonden använder interna resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
AP7:s förvaltare internt och externt följer AP7:s policy för miljö och etikhänsyn. AP7:s avdelning som ansvarar för
ägarstyrning bedriver bolagspåverkan i egen regi, genom samarbeten med andra investerare, samt styr och
formar uppdrag som genomförs av externa leverantörer.

Fonden använder externa resurser för hållbarhetsanalys och bolagspåverkan
Fondbolagets kommentar
AP7 använder externa analystjänster för att kontinuerligt granska våra placeringar. Vi samarbetar också med andra
investerare och leverantörer för att driva påverkansdialoger och rösta på bolagsstämmor.

Ytterligare information

Fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida
Länk: https://www.ap7.se/vart-utbud/ap7-aktiefond/
Uppdateringsfrekvens: Dagligen med en månads förskjutning.

https://www.ap7.se/vart-utbud/ap7-aktiefond/


Fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida

Fondbolagets kommentar
Koldioxidavtrycket redovisas i AP7s hållbarhetsredovisning, sid 23.

Länk: https://www.ap7.se/app/uploads/2017/04/H%C3%A5llbarhetsredovisning-2016.pdf

Fondbolaget publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering

Fondbolagets kommentar
En länk till AP7s svarta lista finns på hemsidan, samt i årsredovisningen. Listan uppdateras årligen i juni och
december.

Länk: https://www.ap7.se/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar/

Fondbolaget publicerar årligen en hållbarhetsrapport
Länk: https://www.ap7.se/app/uploads/2017/04/H%C3%A5llbarhetsredovisning-2016.pdf

Fondbolaget ansvarar för att informationen i hållbarhetsprofilen är korrekt och uppdaterad minst en gång om året. För mer
information om fondens hållbarhetsarbete kontakta fondbolaget.

Länk till hemsida: www.ap7.se

Kontaktinformation: info@ap7.se

För mer information om Swesif, kontakta Swesifs kansli. Kontaktuppgifter finns på www.swesif.org.

Hållbarhetsprofilen är informationsmaterial som tagits fram för att informera fondspararna om fondens hållbarhetsarbete och
inriktning för att kunderna ska kunna jämföra olika fonder. Informationen i Hållbarhetsprofilen är tillhandahållen och upprättad
av fondbolagen. Fondbolagen är ansvariga för att informationen följer Swesifs riktlinjer och att angiven information är riktig och
uppdateras minst en gång om året.
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