AMFs hållbarhetsarbete
På AMF låter vi vårt hållbarhetsarbete omfatta alla våra produkter och tjänster. Vi vill att du som kund
ska vara trygg med vetskapen att du inte behöver engagera dig eller göra s ärskilda val för att få en schysst
pension. Läs mer om AMFs hållbarhetsarbete här: amf.se/om-amf/hallbarhet/

Hållbarhet för oss handlar om att:
1. Erbjuda långsiktigt hållbara produkter och tjänster
Vi fokuserar på att skapa hög och trygg avkastning, hålla låga avgifter
och att våra produkter är enkla och rättvisa. En oengagerad kund ska
få en lika bra pension som en engagerad.

2. Värna hållbarhet i våra investeringar
AMF förvaltar över 500 miljarder kronor i pensionskapital. Det inne
bär ett stort ansvar att investeringarna och utövandet av ägandet
görs med kundernas bästa i fokus och på ett långsiktigt hållbart sätt.

3. Hantera resurser i vår verksamhet på ett hållbart sätt
I vår egen verksamhet arbetar vi bland annat för att minska energi
förbrukningen och för att vara en jämställd arbetsplats. Vi ställer
grundläggande hållbarhetskrav på våra leverantörer.

FONDFÖRSÄKRING
AMFs egna fonder
Våra fonder har i stor utsträckning samma hållbarhetskrav på sina
investeringar som de vi har inom vår traditionella försäkring.
Både aktie- och räntebärande innehav granskas två gånger om året
av en oberoende aktör för att kontrollera att de bolag vi har innehav
i följer de principer vi har förbundit oss till att följa (se stycket om
traditionell försäkring).
Även i våra fonder strävar vi efter att investera i de mest hållbara
bolagen inom respektive bransch. I svenska aktieinnehav samverkar
AMF och AMF Fonder i valberedningar och bolagsstyrningsfrågor.
AMF mäter koldioxidavtrycket för samtliga fonder med aktieinnehav.
Externt fondutbud
Hos oss kan du också välja ett antal externt förvaltade fonder.

TRADITIONELL FÖRSÄKRING
Inom traditionell försäkring jobbar vi med hållbarhet på följande sätt:

1. Positivt urval
Vi tror att de bolag som uppmärksammar hållbarhetsfrågor i sin verk
samhet har bättre förmåga att skapa bra avkastning. Därför s trävar
vi efter att investera i de mest hållbara bolagen inom respektive
bransch, i ett globalt perspektiv.

2. Uteslutning
Två gånger om året låter vi en oberoende aktör granska våra innehav
i svenska och utländska aktier och företagsobligationer. Då kontroll
eras att de bolag som AMF investerar i följer de principer som vi
har förbundit oss till att följa, bland annat FN:s Global compact och
OECDs riktlinjer för multinationella bolag.

3. Påverkansarbete
I de svenska bolag vi investerar i är vi ofta en stor ägare och får där
igenom möjlighet till aktiv dialog med företagen. Det innebär bland
annat att vi kan delta i valberedningar som utser styrelseledamöter.
Vår ägarandel i utländska bolag är generellt sett lägre än i de svenska
bolagen, vilket gör möjligheten till påverkan mindre. Ibland går vi
samman med andra aktörer för att tillsammans söka dialog.
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AMF mäter koldioxidavtrycket från livportföljens aktieinnehav.
Läs mer om AMFs arbete med ansvarsfulla investeringar:
amf.se/om-amf/hallbarhet/ansvarsfulla-investeringar/

Vi ställer krav på att fondförvaltarna ska ha undertecknat UN PRI
(FNs principer för ansvarsfulla investeringar). För aktivt förvaltade
fonder krävs därutöver att fonden har någon form av exkludering
av bolag som inte uppfyller grundläggande hållbarhetskrav samt
att fonden har minst två glober i Morningstars Sustainability R
 ating.
Kraven följs upp årligen och bolagen kontaktas om dessa krav inte
är uppfyllda.
Läs mer om AMF Fonders arbete med ansvarsfulla investeringar:
amf.se/vara-fonder/ansvarsfulla-investeringar/

