KLIMATRAPPORT 2020
Klimatförändringarna och den omställning som krävs för att hålla nere temperaturökningarna, är en av vår tids största utmaningar. För
att lyckas minska vår påverkan på klimatet och undvika att medeltemperaturen ökar mer än 1,5 grader globalt krävs stora insatser,
inte minst behöver företag kraftigt minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet och de Globala Hållbarhetsmålen.
Spiltan Fonder vill agera och medverka till att bekämpa klimatförändringarna och som ett led i detta börjar vi mäta och rapportera klimatpåverkan för våra fonder. Vi vet att vår största indirekta klimatpåverkan sker genom våra fonder och är därför aktiva i vår löpande
dialog med våra portföljbolag i dessa frågor. Vi är övertygade om att bolag som mäter och följer upp sin klimatpåverkan, blir än mer
medvetna om sin påverkan på miljön och omvänt. De blir bättre rustade att hantera associerade risker och mer benägna att ha en
långsiktigt hållbar affärsmodell på plats. Vi uppmuntrar bolagen att sänka sina utsläpp av växthusgaser, sätta mål om minskade utsläpp
och rapportera klimatrelaterade risker och möjligheter.
METOD
Mätning och rapportering av bolagens koldioxidutsläpp har gjorts i enlighet med
Greenhouse Gas (GHG) protokollet. Koldioxidutsläpp kan redovisas på flera sätt,
Spiltan Fonder redovisar fondernas koldioxidutsläpp med följande nyckeltal:
•

Totalt koldioxidavtryck, tCO2e. Visar det absoluta koldioxidavtrycket utifrån
ägd andel av bolagets sammanlagda utsläpp.

•

Koldioxidintensitet, tCO2e / ägarandel av bolagens omsättning i mkr. Visar det
absoluta koldioxidavtrycket per miljoner kronor i omsättning baserat på den
standard och metod som är framtagen av Fondbolagens förening.

Alla bolag mäter inte sina utsläpp, för de bolag där utsläppssiffror saknas har vi gjort
estimeringar av utsläppen. 78% av underliggande data kommer från rapporterade
källor och 22% är estimat baserade på information erhållen från bolagen om såsom
typ av verksamhet, antal anställda och geografisk plats.
RESULTAT
Under 2020 var de totala utsläppen från fonderna 380 691 ton koldioxidekvivalenter (tCO2e) (Scope 1 och 2). Eftersom tidigare mätperioder för fondernas klimatpåverkan saknas kan inte jämförelsesiffror redovisas. I framtida rapporter kommer 2020 användas som basår.
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Utsläpp Scope 1

Utsläpp Scope 2

Utsläpp Totalt

Andel

368

240

608

0,2%

Spiltan Aktiefond Småland

1 023

918

1 941

9,5%

Spiltan Aktiefond Stabil

6 854

6 456

13 310

3,5%

Spiltan Högräntefond

75 239

57 706

132 946

34,9%

Spiltan Räntefond Sverige

110 188

119 119

229 307

60,2%

1 391

1 189

2 580

0,7%

195 063

185 629

380 691

100%

Fond
Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Spiltan Småbolagsfond
TOTALT

*Beräkningen av de totala utsläppen (Scope 1 och 2) är gjord baserad på vår andel av portföljbolagens totala
utsläpp, samt viktad inom respektive fond.

Klimatutsläppen är rapporterade i
enlighet med GHG protokollet och
WBCSD/WRI. Redovisningen i denna
rapport är uppdelad i två scopes definierade av WBCSD/WRI.
Scope 1 omfattar direkta utsläpp av
växthusgaser (tCO2e) från källor som
ägs eller kontrolleras av företaget,
så som företagsägda fordon och
egenägd energiproduktion.
Scope 2 omfattar växthusgasutsläpp
(tCO2e) från extern produktion av inköpt el, värme och ånga.

Koldioxidintensitet per fond (i ton CO2e per MSEK)
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*MSCI rapporterar koldioxidavtrycket
för sina globala flaggskeppsindex som
svar på de växande åtagandena från
kapitalägare och kapitalförvaltare att
förstå, mäta och hantera koldioxidrisk
i sina portföljer. Vi har valt att illustrera
Spiltan Fonders koldioxidintensitet i
jämförelse med två europeiska och
börshandlade hållbarhetsindex; MSCI
Europe Low Carbon Leaders Index
och MSCI Europe ESG Leaders Index.
MSCI:s jämförelseindex är baserat
på publikt tillgänglig information om
innehav och viktning.
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MÅL FÖR KLIMAT
Vår huvudsakliga klimatpåverkan är indirekt genom de portföljbolag våra fonder investerar i. Spiltan Fonders mål är att minska fondernas
utsläpp år över år genom fortsatt arbete med att integrera klimataspekter i investeringsprocessen inklusive ägandefasen. Vår avsikt är
att utveckla fonderna i linje med Parisavtalet och de Globala Hållbarhetsmålen.
Genom kunskap och integrering av klimataspekter i vår investeringsprocess, stärker vi möjligheterna till nya och långsiktigt bra investeringar. Flera av våra nya och befintliga portföljbolag har klimatsmarta affärsmodeller, produkter och lösningar, genom tillhandahållande
av exempelvis klimateffektiva fastigheter och boendemiljöer, utvecklad teknik för uppvärmning- och nedkylning och möjliggörande av
elektrifieringen genom tillverkning av laddningsstolpar- och stationer. Under året har vi även gjort vissa avyttringar eller avstått bolag som
vi anser inte kan bli långsiktigt framgångsrika med anledning av att de exempelvis saknar vilja, verktyg eller möjlighet för att leva upp till
de hållbarhetskrav som ställs.
Som aktiv ägare har vi genom dialog med våra portföljbolag löpande uppdateringar kring hållbarhet och klimatet. Vi samlar in information om klimatutsläpp på årlig basis. Vi följer även bolagen i deras utveckling av sina klimatstrategier, resultat på området och huruvida
de bedriver sin verksamhet i linje med vad som förväntas. Under 2020 hade samtliga rapporterande portföljbolag tagit till åtgärder för att
påverka sin negativa klimatpåverkan. Detta har gjorts genom exempelvis åtgärder som energieffektiviseringar i fastigheter, övergång till
elbilar, minskat resande, ökad digitalisering och ständiga förbättringar i egen produktion som minskar utsläppen.

Kvaliteten på denna rapport har säkerställts av extern part ZeroMission.

