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Länsförsäkringar Sverige Aktiv 
Nedan finns en översikt över fondens innehav. 
 
En analys av bolagens hållbarhetsarbete görs för samtliga bolag som fonden investerar i. 
Majoriteten av de bolag som fonden investerar i är bolag som bedöms ha en hög nivå på sitt 
hållbarhetsarbete. En del av fonden kan även investeras i bolag med mindre utvecklat 
hållbarhetsarbete. I dessa fall förväntas bolagen förbättra sitt hållbarhetsarbete framöver och 
hur hållbarhetsarbetet utvecklas följs noggrant.   
 
Länsförsäkringar Fondförvaltning (Fondbolaget) använder sitt ägarinflytande för att påverka 
bolagen i fonden till att förbättra sitt hållbarhetsarbete. Det sker genom röstning på 
bolagsstämmor och i dialog med bolagen på egen hand eller tillsammans med andra 
investerare.  
 
Fonden investerar inte i vapen, tobak, eller i bolag som utvinner fossila bränslen eller 
producerar energi baserat på fossila bränslen. Fonden utesluter även bolag som bryter mot 
internationella konventioner.  Det kan dock uppstå situationer då det råder tveksamheter kring 
ett bolags agerande i förhållanden till internationella konventioner.  I dessa situationer fattas 
ett beslut gällande i fall bolaget ska exkluderas från fonden eller i fall Fondbolaget ska föra en 
dialog med bolaget. Om en dialog inleds med bolaget ska dialogen inom 24 månader leda till 
önskat resultat, om inte kommer bolaget att exkluderas från fondens investeringar. På sidan 
två och tre finns en redogörelse för fondens innehav i bolag där det råder tveksamheter kring 
bolagens agerande.  
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• ABB  
• Alfa Laval  
• Assa Abloy 
• AstraZeneca 
• Atlas Copco,  
• Autoliv  
• Balder 
• Boliden 
• Bravida  
• Dometic  
• Electrolux 
• Elekta 
• Epiroc 
• Ericsson  
 

• Essity  
• Fabege 
• H&M  
• Hexagon 
• Husqvarna 
• Industrivärden 
• Investor 
• JM 
• Kinnevik 
• Know IT 
• MTG 
• Nordea  
• Nordic 

Entertainment 
Group 

• Resurs 
• Sandvik 
• SCA 
• SEB 
• Securitas 
• SkiStar 
• Stillfront 
• Swedbank 
• Swedish Orphan Biovitrum 
• Tele2 
• TeliaSonera 
• Thule Group  
• Veoneer 
• Volvo
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Svenska banker inblandade i penningtvätt.  
Motverkande av penningtvätt 
Att bankers verksamhet utnyttjas i syfte att tvätta pengar är en risk som alla banker är 
tvungna att hantera. När Fondbolaget investerar i andra banker förväntar vi oss att det 
finns en effektiv hantering av dessa risker. Det innebär att bankerna ska fördela tillräckliga 
resurser till arbetet med att motverka penningtvätt, att det finns effektiva interna system 
för att upptäcka missförhållanden och att bankerna agerar snabbt i de fall 
missförhållanden faktiskt upptäcks. I de fall det uppdagas att en bank historiskt varit 
föremål för penningtvätt förväntar vi oss största möjliga transparens kring både de 
inträffade händelserna och vidtagna åtgärder samt att banken samarbetar fullt ut med 
utredande myndigheter 

Swedbank 
I februari 2019 inledde de svenska och estniska finansinspektionerna en gemensam 
utredning av Swedbank efter anklagelser om penningtvätt. Utredningen påbörjades efter 
en granskning i svensk media som hävdade att banken hanterade cirka 40 miljarder 
kronor (USD 4,3 miljarder) i misstänkta medel mellan 2007 och 2015. 
Medierapporteringen visade att transaktioner med 50 av Swedbanks kunder borde ha 
ansetts vara misstänkta eftersom de var företag utan synliga verksamheter och med  
okända huvudägare. I mars 2019 publicerade en extern utredare en oberoende 
granskningsrapport av händelserna. Den oberoende granskingen bekräftar de misstänkta 
transaktioner som media tagit upp i sin bevakning. Granskningsrapporten visar också att 
Swedbank har upptäckt dessa misstänkta kunder och transaktioner, anmält dessa till 
myndigheter och avslutat kundrelationer där det varit misstänkta transaktioner 
inblandade.  
 
Den 27 mars 2019 genomförde Ekobrottsmyndigheten en razzia mot Swedbanks kontor 
med anledning av att Swedbank misstänks för obehörigt röjande av insiderinformation 
och grovt svindleri. Dagen efter meddelade Swedbanks styrelse att VD Birgitte Bonnesen 
lämnar sitt uppdrag. Vid Swedbanks bolagsstämma den 28 mars röstade Fondbolaget 
emot ansvarsfrihet för VD och styrelsens ordförande med motiveringen att 
aktiemarknadens förtroende för Swedbank behöver återupprättas. För att det ska vara 
möjligt behövs ett nytt ledarskap, inte enbart VD utan även ordförande är ytterst 
ansvariga. Därmed röstade Fondbolaget även emot omval av Styrelseordförande Lars 
Idermark. Fondbolaget röstade även för aktieägarförslag om att en särskild oberoende 
granskningsman ska utses av Bolagsverket. En majoritet av aktieägarna röstade för 
ansvarsfrihet för styrelsen och emot aktieägarförslag om oberoende granskning. Även vid 
bolagets extrastämma den 19 juni röstade Fondbolaget för aktieägarförslag om 
oberoende granskningsman. Förslaget fick återigen inte tillräckligt stort stöd bland 
aktieägarna.  
 
Fortfarande kvarstår många frågor kring Swedbanks agerande och Fondbolaget kommer 
därför följa den gemensamma granskning som utförs av svenska Finansinspektionen och 
baltiska myndigheter samt andra oberoende granskningar som förväntas genomföras. 
Granskningarna förväntas ge svar kring om processer och kontrollsystem i banken varit 
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tillräckliga, om man har agerat utifrån den information som funnits tillgänglig och anmält 
misstänkta transaktioner i tid och om avslutandet av kundrelationer genomförts i 
överensstämmelse med gällande lagstiftning. Framöver förväntar sig Fondbolaget 
transparens från Swedbanks sida inte enbart kopplat till de misstänkta transaktioner som 
media redan rapporterat om utan kring bankens arbete med motverkande av 
penningtvätt i stort.  

Nordea  
I april 2013 respektive i maj 2015 har Nordea Bank fått kritik från Finansinspektionen på 
grund av överträdelser av EU: s sanktions-bestämmelser och brister i arbetet med att 
förhindra penningtvätt. Det betyder att det finns en stor sannolikhet att om det gjorts 
försök att tvätta pengar eller finansiera terrorism kan detta ha skett utan att Nordea har 
kunnat upptäcka detta. Finansinspektionen rapporterade att Nordea fick en varning och 
var beordrad att betala högsta administrativa bötesbeloppet på 50 miljoner kronor. I 
oktober 2018 och mars 2019 riktades anklagelser om tidigare inblandning i penningtvätt 
mot Nordea.  
 
Nordea Bank har varit tydliga med att de ser allvarligt på kritiken från FI och har sedan 
dess implementerat ett flertal policies och processer för att förstärka sin hantering av 
risker kopplat till penningtvätt och finansiering av terrorism. Fondbolaget kommer att 
fortsätta dialogen med Nordea Bank för att kontrollera i fall det fortfarande finns 
utestående frågor och kommentarer från FI gällande bankens anti-penningtvättsarbete 
och för att säkerställa att dessa hanteras av Nordea. 
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