
Kommentar från Swedbank 
 
Vi välkomnar Fair Finance Guide, Svenska Naturskyddsföreningen och World Animal Protections rapport om 
avskogning i Amazonas och Cerrado. Rapporten belyser viktiga frågor om avskogning och djurskydd och 
föreslår nödvändiga förbättringar inom sektorn. Swedbank Robur har varit aktivt engagerat i dessa frågor i 
många år, både i Sverige och globalt, individuellt såväl som i samarbete med andra investerare. Vi skrev under 
Cerrado Manifest redan 2017, som ett sätt att erkänna vikten av detta unika biom. Inget geografiskt område 
kan dock hanteras framgångsrikt isolerat och enbart företagsdialog räcker inte. Därför har det varit ett 
naturligt steg för oss, som den första svenska kapitalförvaltaren, att underteckna Finance for Biodiversity 
Pledge. Pledgen är ett internationellt samarbete där finansiella institutioner åtar sig att föra dialog med 
beslutsfattare och företag, utveckla mätmetoder och sätta upp konkreta mål och rapportera offentligt om 
biologisk mångfald senast 2024. Vi tror att denna form av riktat samarbete är en framgångsfaktor, och vi ser 
fram emot att träffa representanter från organisationerna bakom rapporten vid det rundabordssamtal som 
planeras den 30 september för att diskutera vad vi kan göra tillsammans. 
 
In English  
 
We welcome Fair Finance Guide, the Swedish Society for Nature Conservation and the World Animal 
Protection’s report on deforestation of the Amazon and Cerrado. The report highlights important issues on 
deforestation and animal welfare and gives input for necessary improvements in the sector. Swedbank Robur 
has been actively involved in these issues for many years, both in Sweden and globally, individually as well as in 
collaboration with other investors. We signed the Cerrado Manifest already in 2017, as one way to 
acknowledge the importance of this unique biome. However, no geographical area can be managed successfully 
in isolation and corporate dialogue alone is not enough. Hence, it has been a natural step for us, as the first 
Swedish Asset Manager, to sign the Finance for Biodiversity Pledge. The pledge is an international collaboration 
where financial institutions pledge to engage with policy makers and companies, develop metrics and set 
concreate targets and report publicly on biodiversity by 2024, at the latest. We believe that this form of directed 
cooperation is a success factor in engagement, and we look forward to meeting representatives from the 
organizations behind the report at the roundtable scheduled for 30 September, to discuss what we can do 
together. 

 


