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AGENDA 2029 



Agenda 

- Välkomna och presentation av Swedfunds tillförordnade VD Gerth Svensson 

- Förändrad ägaranvisning 2017 

- Swedfunds Integrerade redovisning 2016 

- Återblick synpunkter på IR15 vid intressentdialog i september 2016 

- Presentation av IR16 

- Fokus: Våra väsentliga frågor & Portföljbolagens resultat 

- Er synpunkter på IR16 

- Swedfunds viktigaste hållbarhetsfrågor - En kort prioriteringsövning 

- Avslutande kommentarer 

 



Swedfund 
 

 

Uppdrag 

Bekämpa fattigdom genom hållbart företagande 

 

Investeringsgrund 

Våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft 

 

Värderingar 

Öppenhet, partnerskap, professionalism, passion 



Modellen 



Förändrad ägaranvisning 2017 

Uppdragsmål Effektivitet Ekonomiska mål 

 Investeringar är ekonomiskt 
hållbara, omsättning och 
lönsamhet per investering 

 Miljö- och klimatmässigt hållbara, 
CO2 

 Socialt hållbara, skatt, andel 
kvinnor 

 Swedfunds 
marknadskompletterande roll, 
additionalitet 

 
 
 

 Effektivitet innebär att en så stor 
andel som möjligt av Swedfunds 
resurser används för 
investeringsverksamhet, och att 
Swedfunds verksamhet 
åstadkommer största möjliga nytta 
då uppdragsmålen uppnås 

• Total effekt/nytta per investering 
• Total kostnad per investering 

 

 K/I kostnader i förhållande till 
intäkter   

 Rörelseresultat (EBIT) 



Hur vi arbetar 
 
Swedfund bildades 1979 

 

Ny affärsmodell 2013/14 

• Samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft 
 

Omvärlden agerar gemensamt  

• Globala målen 2030 
 

Ny ägaranvisning 2017 

• En rad nya mål 
 

Strategiarbetet framåt 

• Utvärdering - förbättringsmöjligheter 
• Fokusområden 

 



Swedfund Integrerade Redovisning 2015 



IR15 bra och 
omfattande 

Synpunkter vid intressentdialogen 2016 

Bra beskrivning av 
arbetet med MR 

Inkluderande tillväxt och 
sysselsättning – förstå mer 
om varför Swedfund inte 
investerar i 
jordbrukssektorn? 

ILOs konventioner en lägsta 
nivå - Hur tas arbetet vidare 
på specifika marknader? 

Ökad tydlighet 
över tid i 
rapporteringen 

Tydliggör arbetet 

Vilka konkreta 
mål har 
Swedfund?  

Vikten av att integrera 
klimatfrågan i 
Swedfunds  samlade 
verksamhet 

Önskar mer 
jämförelsetal som 
bättre visar 
utvecklingen 

Integrera sakfrågorna 
mer med resultaten 

Hur är Swedfund 
additionell och 
katalytisk? Hur mäts 
detta? 

Mer av Swedfunds 
bolag och de 
anställda 

Mer om 
målkonflikter 



Swedfund Integrerade Redovisning 2016 



Policyer 

Etiska kompassen 

Statens ägarpolicy och riktlinjer för 

företag med statligt ägande 

Swedfunds uppförandekod 

Swedfunds policy för hållbar 

utveckling 

Swedfunds antikorruptionspolicy 

Swedfunds ställningstagande i 

barnrättsfrågor 

 

Internationella åtaganden 

UN Global compact 

UN principles for responsible 

investment 

The EDFI principles on responsible 

financing 

The world bank group’s corporate 

governance development framework 

EDFI exclusion list 

 

Transparansåtaganden 

Global Reporting Initiative (GRI) 

Sustainability reporting guidelines 

(G4) UN Global Compact 

Communication on Progress (COP) 

UN Principles for Responsible 

Investment(PRI) Reporting 

framework The International <IR> 

Framework for Integrated Reporting  

Open Aid 

IFIS’ Harmonized Development 

Result Indicators for Private Sector 

Investment  

 

Riktlinjer Swedfund följer 

IFC PERFORMANCE STANDARDS on 

Environmental and Social 

Sustainability   

IFC ENVIRONMENTAL, HEALTH AND 

SAFETY GUIDELINES  

EDFI HARMONIZED ENVIRONMENTAL 

AND SOCIAL STANDARDS for Direct 

Investments, Financial Institutions 

and Fund Investments  

EDFI GUIDELINES for OFC’s  

UN GUIDING PRINCIPLES (UNGP) on 

Business and Human rights 

 



Faktabladen 





Era synpunkter! 



EXTRA BILDER 



Prisad Resultatredovisning 

- Hållbart företagande, Swedfunds Integrerade Redovisning 2015 

prisat med Aktuell Hållbarhets pris för Årets Bästa 

Hållbarhetsrapportering i kategorin offentlig sektor och statliga 

bolag 

- Swedfund erhåller A+ rating i UN PRI Assessment Report 2017, 

2016, 2015  

- Hållbart företagande, Swedfunds Integrerade Redovisning 2014 

prisat med Best Integrated Report av Ethical Corporation  

- Under 2015 ändrade Swedfunds delårsrapportering format från 

traditionellt finansiellt till integrerat format 

- Swedfund prisat med Responsible Investor Best Report för 

bolagets integrerade redovisning 2013 i klassen för små och 

medelstora fonder 

 

 



Utmaningen 



Swedfunds portfölj 



Swedfunds portfölj 



Swedfunds portföljbolag 

Hållbarhet 

Samhällsutveckling 

Finansiell Bärkraft 



Partnerskap 

Avgörande för att vi ska nå de globala 

målen är det internationella 

samarbetet och globala partnerskap. 

För Swedfund är samarbetet med 

andra utvecklings-finansiärer och 

utvecklingsbanker en hävstång för att 

accelerera utvecklingen. 



Arenan 



Modellen 
Vår affärsmodell integrerar de globala målen 

genom våra fundament. Men den hanterar 

också risk, den input vi gör och vilka 

investeringar vi tar oss an. Och det resultat  

vi skapar. 



Investeringsprocessen 



Globala målen 



Strategiska sektorer 
Vi investerar i tre strategiskt utvalda 

huvudsektorer; energi, finansiella institutioner 

och fonder samt tillverkning och service.  



Case: 
DBL  



Case:  
Frontier 



Case: 
IFC WEDF 



Låt oss accelerera AGENDA 2030 
Karin Askelöf • karin.askelof@swedfund.se 


