Koldioxidavtryck i Länsförsäkringars
aktiefonder
2018

Länsförsäkringar har skrivit under FN-initiativet Montreal Carbon Pledge. Initiativet innebär att vi
tillsammans med investerare världen över förbinder oss att mäta och redovisa koldioxidavtryck för
våra investeringar. För fjärde gången publicerar vi nu koldioxidavtrycket för våra aktiefonder.
Länsförsäkringar Fondförvaltning (Fondbolaget) ser finansiella risker med att investera i bolag som
baserar sin verksamhet på fossila bränslen och andra bolag med stor klimatpåverkan. I egna fonder
och diskretionära mandat exkluderas gruv- och energibolag med mer än 20 procent av omsättningen
från förbränningskol. Vid utgången av 2018 var 134 kolbolag exkluderade.
Under 2018 lanserades Länsförsäkringar FossilSmart, en global aktiefond som exkluderar bolag som
producerar fossila bränslen och överviktar bolag med låga utsläpp av koldioxid inom respektive sektor.
Länsförsäkringar försöker även minska klimatrisker i investeringar genom bolagspåverkan. 2018 gick
Fondbolaget tillsammans med Länsförsäkringar AB med i tre nya klimatfokuserade investerarinitiativ:
Climate Action 100 riktat mot 100 bolag med de största globala koldioxidutsläppen, ett initiativ riktat
mot olje- och gasbolag och ett kring avskogning.
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Diagrammet och tabellen visar koldioxidavtrycket för respektive aktiefond per 2018-12-31 jämfört med
koldioxidavtrycket för samma fond vid de tidigare mätningarna. Två av de aktivt förvaltade fonderna
utmärker sig genom en mer betydande ökning av koldioxidavtrycket jämfört med föregående år. Det
som framförallt drar upp koldioxidavtrycket i fonden Länsförsäkringar Europa Aktiv är innehav i den
italienska el- och gasleverantören Enel. I fonden Länsförsäkringar Asien är det framförallt innehavet i
det kinesiska petroleumbolaget Petrochina som ökar koldioxidavtrycket. Enel och Petrochina finns
med bland de bolag som initiativet Climate Action 100 riktar sig till och där Länsförsäkringar är en av
de investerare som deltar. I början av 2018 kontaktade även en grupp nordiska investerare, däribland
Länsförsäkringar, 13 europeiska elbolag med syfte att förbättra bolagens rapportering av
koldioxidutsläpp samt deras hantering av klimatrisker. Enel var ett av de bolag som kontaktades.

Metod och Redovisning
Koldioxidavtrycket beräknas med det intensitetsmått som Fondbolagens Förening rekommenderar.
Respektive fonds koldioxidavtryck är summan av utsläpp (mätt i ton) i relation till respektive bolags
omsättning per miljoner kr (ton CO2e/MSEK) och multiplicerat med fondens ägarandel av respektive
bolag. Måttet ger information om koldioxidutsläppen per MSEK intäktskronor för de företag fonden
valt att investera i.
Fondbolaget har använt utsläppsdata från den brittiska analysfirman Trucost för beräkning av
koldioxidavtrycken. Trucost använder data för de växthusgaser (greenhouse gases, GHG) som ingår i
GHG Protokollet (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard) omräknade till koldioxidekvivalenter.
Data avser Scope 1 och 2, det vill säga direkta utsläpp samt indirekta utsläpp från konsumtion av el,
värme och ånga.
Beräkningarna omfattar aktiefonder där det finns utsläpps data för mer än 75 % av innehaven.

Om koldioxidavtryck för investeringar
Koldioxidavtrycket ger underlag för att bedöma vissa klimatrelaterade finansiella risker, såsom ett pris
på koldioxid, och underlättar påverkan på företagen till minskade utsläpp, genom till exempel krav på
utsläppsminskningsmål, riskhantering, affärsstrategier och transparens. Måttet ska ses i kontext av
fondbolagets övergripande hållbarhetsarbete.
Koldioxidavtrycket visar en historisk ögonblicksbild av hur utsläppen från bolagen i fondens
aktieportfölj ser ut. Värdena kommer att variera i takt med att bolagens utsläpp förändras, men också
genom att portföljens sammansättning ändras. Även växelkursförändringar påverkar mätningen.
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Observera att koldioxidavtrycket inte visar investeringarnas totala klimatpåverkan bland annat
eftersom:
•
•
•
•
•
•

Endast vissa utsläpp inkluderas. Indirekta utsläpp från leverantörer omfattas inte alltid av
beräkningarna och inte heller de vanligtvis omfattande utsläpp som kan följa på användningen
av ett företags produkter,
Utsläppsdata från bolag inte är fullständig,
Endast vissa tillgångsslag mäts,
Besparingar av utsläpp genom produkter och tjänster inte räknas in,
Information om fossila reserver inte ingår,
Måttet inte säger något om hur väl en portfölj är positionerad mot, eller dess bidrag till, en
övergång till ett koldioxidsnålt samhälle.
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