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Viktiga hållbarhetsfrågor och ramar för rapporteringen
Kinneviks väsentlighetsaspekter identifierades genom en interaktiv intressentdialog, jämförelser med likartade
bolag och bästa praxis i branschen.
VÄSENTLIGHETSASPEKTER

OMFATTNING OCH RAMAR FÖR RAPPORTERINGEN

För att fastställa våra väsentlighetsaspekter har vi beaktat påverkan
på intressentbeslut och betydelsen av ekonomiska, miljömässiga
och sociala konsekvenser. Väsentlighetsaspekterna omfattar de
främsta hållbarhetsriskerna och -möjligheterna som vi anser är
viktiga att fokusera på, både i den egna verksamheten och genom
vårt inflytande över våra portföljbolag.

Denna rapport omfattar Kinneviks hållbarhetsresultat för perioden
1 januari till 31 december 2018. Eftersom Kinnevik inte är ett rörelsedrivande bolag innehåller inte rapporten någon information om
frågor som endast är relevanta på portföljbolagsnivå.
Kinnevik strävar efter att vara representerat i styrelsen samt att inneha en större minoritetspost i alla sina bolag. Detta innebär att,
medan Kinnevik kan utöva visst inflytande över sina portföljbolag,
så har vi ingen direkt kontroll över bolagen.

Baserat på vår analys av de fokusområden som identifierats i dialogen med våra intressenter anser vi att nedan aspekter är väsentliga
för Kinnevik:
•

Aktivt ägarskap

•

Sund bolagsstyrning och affärsetik

•

Hållbart ekonomiskt resultat

•

Team, mångfald och välmående

•

Miljömässig påverkan

De frågor som anses vara relevanta för portföljbolagen avser organisationerna på koncernnivå, och tar inte i beaktan de frågor
som kan vara relevanta för lokala verksamheter eller dotterbolag.
Fokus i den här rapporten ligger på de hållbarhetsarrangemang
som finns på plats inom Kinnevik, samt resultat hänförliga till frågor
som rör Kinneviks egen verksamhet. Ytterligare fallstudiematerial
tillhandahålls i samband med specifika initiativ på portföljbolagsnivå,
och ytterligare information om portföljbolagens resultat återfinns
på portföljbolagens egna webbplatser.

På följande sidor beskriver vi hur vi arbetar med var och en
av väsentlighetsaspekterna.

Kinneviks ekonomiska resultat påverkas direkt av portföljbolagens
ekonomiska resultat, och därmed tas ekonomiska resultat enbart
upp på moderbolagsnivå i den här rapporten.

Dessa väsentlighetsaspekter återspeglar vår Corporate Responsibility Policy, där vi beskriver våra förväntningar på våra portföljbolag
avseende hållbarhet, och som är hänförliga till internationella
riktlinjer såsom FN:s Global Compact och OECD:s Riktlinjer för
multinationella företag.

Kinnevik har satt gränserna för varje väsentlighetsaspekt baserat på
var påverkan inträffar och i vilken utsträckning Kinnevik är involverat.
Aktivt ägarskap avser påverkan inom våra portföljbolag medan
resterande väsentlighetsaspekter avser påverkan inom Kinneviks
egna verksamhet. Kinnevik bidrar direkt till och/eller påverkar alla
väsentlighetsaspekterna genom sin egna verksamhet.
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