
Kommentar från SEB 
 
Vi har tagit del av Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen och World Animal Protections rapport 
om avskogningen av Amazonas och Cerrado i Brasilien, och delar deras bild av hur viktiga och 
allvarliga de frågor som lyfts i rapporten är. Hållbarhetsarbetet har hög prioritet på SEB, både för 
banken och fondbolaget SEB Investment Management, och vi arbetar löpande med att utvärdera och 
stärka våra policyer och åtaganden inom detta område, inklusive de frågor som lyfts i rapporten. 
Gemensamt för både bankens och fondbolagets hållbarhetsarbete är att vi tror på långsiktigt 
engagemang och dialog, eftersom vi är övertygade om att vi på detta sätt kan påverka och nå 
förändring. 
 
På SEB Investment Management har vi under de senaste åren ökat vårt engagemang när det gäller 
att motverka avskogning och att adressera den breda problematik som följer med den – som förlust 
av biologisk mångfald, påverkan på klimatförändringarna och mänskliga rättigheter för ursprungsfolk. 
Både klimatförändringar och biologisk mångfald och ekosystem hör till de frågor som våra kunder 
tycker är det viktigaste när vi i våra regelbundna enkäter frågar dem vilka av FN:s hållbarhetsmål de 
vill att vi ska fokusera på i vårt ägararbete. 
 
SEB Investment Management ingår till exempel i den grupp av institutionella investerare som under 
förra året inledde en dialog med den brasilianska regeringen och centralbanken om avskogningen av 
Amazonas och dess påverkan på klimatförändringarna, den biologiska mångfalden och ekosystemen. 
Syftet med denna dialog är att påverka Brasilien till större transparens samt bättre lagstiftning och 
tillämpning av gällande regler kring skogsbruket. För att motverka skövling av skog påverkar vi också 
inom FN-initiativet PRI Investor Working Group on Sustainable Palm Oil. 
 
SEB Investment Management har även i dialoger med de företag som fondbolaget investerar i. Syftet 
är att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intressen i ägarfrågor och påverka företagen i deras 
hållbarhetsarbete och få till en förändring. Detta sker både genom direkta dialoger med företagens 
ledningar och styrelser, och genom samarbeten med andra investerare. Under 2020 hade 
fondbolaget mer än 2 000 sådana dialoger relaterade till hållbarhet, inklusive med bolag som nämns i 
Fair Finance Guides och Naturskyddsföreningens rapport.   
  
Men vi har mer att göra. Vi ser löpande över och stärker våra policyer och åtaganden inom detta 
område, inklusive de frågor som lyfts i rapporten. Detta är ett kontinuerligt arbete, och vi är positiva 
till de konkreta rekommendationer som görs i rapporten kring hur vi kan stärka våra policyer och 
tillvägagångssätt och välkomnar att dessa frågor lyfts. 
 


