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Skandias kommentar kring Swedwatchs och Fair Finance Guides rapport
”Fuel for conflict”
Skandia ser allvarligt på anklagelserna gentemot Lundin Petroleum och välkomnar därför den
åklagarledda förundersökningen och hoppas att den kan bringa klarhet i fallet. Förundersökningen
har nu gått in på sitt åttonde år, vilket dock visar på svårigheten att utreda händelser så långt tillbaka
i tiden och dessutom under oroliga och konfliktfyllda förhållanden.
Skandia har haft dialog med Lundin Petroleum under många år och bland annat framfört
rekommendationer om att bolaget ska vara mer transparent kring tidigare verksamhet i Sudan, att
de ska samarbeta fullt ut med pågående förundersökning och att de ska fortsätta utveckla sitt
hållbarhetsarbete, vilket bolaget har svarat positivt på. Vår uppfattning är att bolagsledningen har
tagit lärdom från händelserna i Sudan och bolagets medvetenhet om hållbarhetsfrågor i stort och
mänskliga rättigheter i synnerhet är betydligt större nu än vad den var 1997 när bolaget gick in i
Sudan. Bolaget har varit tillmötesgående med information mot oss som investerare, men hade
kunnat vara öppnare i frågan mot en bredare publik i ett tidigare skede.
Vår dialog med bolaget under flera år har gett insyn i hur bolaget idag hanterar hållbarhetsrelaterade
verksamhetsrisker. Idag verkar Lundin Petroleum framför allt i Norge som har bland de strängaste
regleringarna beträffande säkerhet och miljö i världen och låg förekomst av korruption. Vidare har
bolaget idag ett välutvecklat hållbarhetsramverk samt gott resultat med avseende på t ex utsläpp och
säkerhet.
Skandias uppfattning är att Lundin Petroleum idag är öppet för dialog, transparent mot oss som
investerare och har visat på betydande utveckling inom hållbarhetsområdet de senaste åren.
Bolagets historia och de frågetecken som fortfarande finns kring den tidigare verksamheten i Sudan
tynger givetvis vår bedömning. Vi följer noga utvecklingen i Sudan-fallet, såväl som utvecklingen av
bolagets hållbarhetsarbete i stort. Om ny information framkommer kan vi komma att ompröva vår
uppfattning.
Vi välkomnar konstruktiv granskning som ytterligare kan driva på utvecklingen inom ansvarsfulla
investeringar.

