Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Allmänt om Futur Pensions arbete med hållbarhetsrelaterade frågor
Futur Pension beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling och arbetar
aktivt med hållbarhetsrelaterade frågor på flera sätt:
•

Vi har antagit en hållbarhetspolicy (CSR-policy). Den baserar sig på UN Guiding
Principles och vi har signerat UN Global Compact. Vi har även signerat UN Principles
for Responsible Investments (UN PRI). Vi baserar vårt hållbarhetsarbete samt
prioriterar våra aktiviteter på hållbarhetsområdet utifrån detta.

•

Genom att ha signerat både Global Compact och PRI ställer det krav på rapportering
för att visa hur vi som företag lever upp till dessa åtaganden. Det görs en gång per år
och följer de riktlinjer som framtagits av UN Global Compact samt PRI. Första året
Futur Pension kommer att göra dessa rapporter är 2022.

•

Futur Pension gör en årlig Co2-mätning av företagets koldioxidutsläpp. Den första
släpps i maj 2021 och kommer att presenteras på vår hemsida och kommer sedan
framöver att redovisas årligen. Företaget kommer att arbeta aktivt för att minska vårt
koldioxidutsläpp minst i enlighet med Parisavtalet.

•

Vi kommer även att göras en redovisning av några av FN’s globala hållbarhetsmål, där
Futur Pension valt ut ett par som är i särskild fokus för bolaget. Det rör sig om
följande mål: Jämställdhet (nr 5), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (nr 8)
och Bekämpa klimatförändringarna (nr 13).

•

Futur Pension ingår i ISS ESG Pooled Engagement. Det innebär att vi tillsammans med
andra institutionella kapitalägare, genom ISS ESG, proaktivt och reaktivt påverkar
bolag i de fonder som vi äger åt våra försäkringstagare i frågor som fångas upp via
Norm-Based Screening.

Futur Pensions integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocesser
Futur Pension har ingen egen kapitalförvaltning och inte heller någon traditionell
försäkringsprodukt där bolaget fattar några egna investeringsbeslut.
I Futur Pensions depåförsäkringar är det du som kund som fattar investeringsbeslutet, det
vill säga i vilken tillgång som du vill placera ditt försäkringskapital i och därmed kan Futur
Pension inte anses beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i produkten. Då vår
depåförsäkringsprodukt ger dig frihet att investera i ett brett utbud av värdepapper så har du
dock stora möjligheter att investera i hållbara tillgångar som exempelvis aktier, fonder och
obligationer. Prata med din investeringsrådgivare om vilken hållbar tillgång som är rätt för dig.
Att inte inkludera hållbarhetsrisker i din investering är sannolikt negativt både för miljön och
din framtida avkastning.

I Futur Pensions fondförsäkringar är det du som kund som fattar investeringsbeslutet, det vill
säga i vilken fond som du vill placera ditt försäkringskapital i. Då vi som bolag så långt som
möjligt vill beakta dina investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och
för att göra det lättare för dig att göra hållbara val och hantera hållbarhetsrisker har vi valt ut
fonderna som får finnas på våra fondtorg inom fondförsäkringen utifrån följande kriterier:
•

Alla fonder på vårt fondtorg har signerat UN PRI och har därmed förbundit sig att följa
fastställda principer för ansvarsfulla investeringar.

•

Vi utvärderar kontinuerligt fondförvaltarnas och fonders hållbarhetsarbete.

•

Vi gör det enkelt för dig att filtrera fonderna utifrån olika hållbarhetsmärkningar i vårt
fondutbud på vår hemsida.

Du kan få mer information om Futurs fonder med hållbar inriktning på
www.futurpension.se/fondutbud eller genom att prata med din rådgivare. Att inte inkludera
hållbarhetsrisker i ditt fondval är sannolikt negativt både för miljön och din framtida
avkastning.

Information om hållbarhetsriskers integrering vid rådgivning från Futur
Pension
När du träffar din rådgivare från Futur Pension för att gå igenom hur ditt försäkringskapital
ska placeras så kommer du därför att få en fråga om din syn på hållbarhetsrisker. Syftet med
detta är att rådgivaren kunna ge dig råd om fonder som stämmer överens med dina
hållbarhetspreferenser och syn.

Information om Futur Pensions ersättningspolicy och dess integreringen
av hållbarhetsrisker
En grundläggande princip i Futur Pensions ersättningspolicy är att ersättningsmodellen i Futurgruppen ska uppmuntra till långsiktighet, ett balanserat risktagande och främja en sund och
effektiv riskhantering som inkluderar hållbarhetsrisker.

