
Postens Pensionsstiftelses policy för hållbara och etiska investeringar.  

Bilaga till Stiftelsens placeringsriktlinjer och riktlinjer för riskhantering. 

 

Postens Pensionsstiftelse (Stiftelsen) skall enligt placeringsriktlinjerna tillämpa de etiska riktlinjer som 

gäller för PostNord-koncernen (Koncernen) samt bolagets instruktioner avseende bestickningar och 

mutbrott. 

De etiska riktlinjerna är dokumenterade i ”Leverantörskoden-Code of Conduct” där FN:s principer enligt 

Global Compact är vägledande.  (www.postnord.com   www.unglobalcompact.org ) 

Stiftelsen beaktar dessa frågor vid nyinvesteringar samt vid uppföljning av befintliga investeringar. 

Gällande alternativa investeringar dokumenteras detta i ett investeringsformulär. Stiftelsens och 

majoriteten av förvaltarkårens uppfattning är att detta arbete bidrar positivt till den långsiktiga 

avkastningen samt underlättar förvaltarnas framtida försäljningar av gjorda investeringar. 

Stiftelsens ambition är att undvika nya alternativa investeringar inom utvinning, förädling samt 

distribution av fossila bränslen.  

  

Frågor till förvaltare: 

Beaktar Ni FN:s principer enligt Global Compact i Er investeringsprocess? 

Hur beaktar Ni hållbarhetsfrågor i Er investeringsprocess? 

Vad är Er hållning till investeringar i fossila bränslen? 

Vilka frågor är mest relevanta för Er beaktat Era placeringar? 

Vilka resurser har Ni allokerade till detta område? 

 

Ofullständiga svar och en uppskattad undermålig hållbarhetsprofil utan ESG-policy innebär att 

investeringen inte verkställs. 

 

Uppföljning av förvaltarnas hållbarhetsarbete: 

Stiftelsen gör egen kontroll via emottagna års- och kvartalsrapporter samt i den årliga kontrollen som 

Stiftelsen gör för varje illikvid investering. Uppkommer frågetecken skickar Stiftelsen en förfrågan där 

förvaltaren får svara på om det uppstått någon konflikt mot tidigare meddelad policy.  

Tidigare gjorda investeringar där förvaltarens hållbarhetsarbete enligt Stiftelsens bedömning skulle visa 

sig vara undermåligt samt inte förväntas förbättras kommer att fasas ut under ordnade former. 

Årligen rapporteras resultatet av uppföljningen till styrelsen och eventuella åtgärder såsom dialog med 

förvaltaren alternativt planerad försäljning av investeringen redovisas. 

http://www.postnord.com/
http://www.unglobalcompact.org/


Inom likvida placeringar såsom ETF:er gällande aktier, räntebärande och vissa hedgefonder kan en liten 

exponering mot lagliga men debatterade verksamheter stundtals förekomma. (Ex. kolgruvor, 

oljeföretag, gasdistributörer, tobak, vapen, kärnkraft mm). 

Stiftelsens policy för hållbarhetsarbete revideras årligen. 


