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Styrelsens ordförande har ordet
samt ett nära samarbete med varje enskild ledningsgrupp. Ett av
våra viktigaste fokusområden under 2017 är att fortsätta att stödja
alla våra bolag i deras utveckling och med att implementera sin
hållbarhetsagenda.

På Kinnevik tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde
genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället.
Att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för att
bygga värde, inte bara värdering, och det är nyckeln till långsiktig
hållbar tillväxt, utveckling och lönsamhet. Dessutom bevarar det
affärsintegriteten och skyddar vårt rykte.

Som en långsiktig och ansvarsfull ägare ska Kinnevik föregå med
gott exempel. Hållbarhet är en integrerad del av Kinneviks verksamhet och är en del av dagordningen vid diskussioner inom
ledningsgruppen, årliga utvecklingssamtal, personalmöten och
medarbetarsamtal. Ett tydligt exempel på vårt arbetssätt är att
Kinnevik har tagit fram ett strukturerat utvecklingsprogram för att
kontinuerligt vidareutbilda vårt investeringsteam inom hållbarhet
och ansvarsfulla investeringar.

För ett investmentbolag som Kinnevik handlar hållbarhet om att
utöva vårt inflytande och implementera sunda värderingar och
strukturer i alla våra portföljbolag. Vi strävar efter att våra företag
ska vara ledande inom sina respektive verksamheter när det gäller
innovation, marknadsnärvaro, kunderbjudande och hållbarhet under
många årtionden framöver. Bolag som verkar på ett ansvarsfullt
och etiskt sätt kommer att kunna erbjuda de produkter och tjänster
som är mest efterfrågade och kommer även kunna rekrytera de
bästa medarbetarna. Detta gör att de kommer prestera bättre än
sina konkurrenter över tid.

Det gläder mig att kunna säga att vi i år har utvecklat vår hållbarhetsrapport enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för
hållbarhetsredovisning, samt sammanställt vår första klimatrapport.
Hållbarhet är en central del av vår strategi och vi har för avsikt att
fortsätta utveckla vår rapportering under de kommande åren för
att återspegla det åtagandet.

Under 2016 implementerade vi individuellt anpassade hållbarhetsplaner för de flesta av våra stora privata bolag. Det krävde en
balansering av förväntningarna hos många olika intressentgrupper

Tom Boardman
Ordförande för Kinneviks styrelse

Syfte och strategi
Kinneviks målsättning är att skapa långsiktigt aktieägarvärde främst
genom ökning av substansvärdet och årlig utdelning.

Som en del i Kinneviks strävan att upprätthålla högsta etiska standard har vi en Uppförandekod för affärsetik, en Whistleblower
Policy samt en Corporate Responsibility Policy. Alla anställda och
representanter för Kinnevik förväntas följa Uppförandekoden till
fullo. Som framgår av Whistleblower Policyn förväntar sig Kinnevik
att alla anställda och andra vi arbetar med som hyser allvarliga
farhågor om någon del av vår verksamhet gör sin röst hörd och
rapporterar detta. I Corporate Responsibility Policyn beskriver vi våra
förväntningar på portföljbolagen vad gäller socialt ansvarstagande
och miljö och hur de hanterar sin inverkan på olika intressenter.

Överallt där vi är verksamma runt om i världen är vårt fokus att
bygga digitala konsumentbolag som påverkar människors liv på ett
positivt sätt. Att vara ledande när det gäller att erbjuda valmöjligheter till konsumenter, innebär för oss även en hög ambitionsnivå
inom hållbarhet. Som aktiv ägare och ledande investerare har vi
därför tydliga förväntningar på att våra portföljbolag ska bedriva
sin verksamhet på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.
Under 2011 antog Kinnevik formellt de Tio Principerna i Förenta
Nationernas (FNs) Global Compact inom områdena mänskliga
rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljöarbete samt
korruptionsbekämpning. Vår Hållbarhetsrapport 2016 beskriver de
åtgärder som har vidtagits för att integrera FNs Global Compact och
dess principer i Kinneviks affärsstrategi, kultur och löpande verksamhet. Årets rapport följer riktlinjerna i GRI G4 (se referensindex
på sidan 9-10) och hämtar inspiration från International Integrated
Reporting Council’s International Integrated Reporting Framework.
Dessutom har Kinnevik under 2016 implementerat ett system för
klimatrapportering, Our Impacts. En sammanställning av resultatet
från Klimatrapporten finns på sidan 4.

För Kinnevik är hållbarhet, inklusive socialt och miljömässigt ansvar,
nära sammankopplat med strukturer för bolagsstyrning, riskhantering och efterlevnad av lagar och regler (Governance, Risk management, Compliance ”GRC”). För att stödja integrationen av vår
hållbarhetsagenda etablerade Kinnevik en särskild GRC-funktion
under 2014. Syftet med GRC-funktionen är att driva och följa upp
implementeringen av hållbarhetsstrukturer på Kinnevik och i Kinneviks portföljbolag. Under 2016 etablerade Kinnevik även ett
GRC-utskott som utses av styrelsen för att bistå i dess arbete att
övervaka bolagsstyrning och hållbarhetsstrukturer på Kinnevik och
i Kinneviks portföljbolag, inklusive riskhanteringsprocesser samt
efterlevnad av lagar, regler och uppförandekoder.
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De främsta intressentgrupperna och deras fokusområden
Att ha en nära dialog med våra främsta intressentgrupper är en av de viktigaste hörnstenarna i Kinneviks hållbarhetsarbete. Nedan återfinns
de nyckelgrupper som är viktigast för oss. Dessa grupper har ett stort inflytande på Kinnevik och eftersom de i högsta grad påverkas av
Kinneviks verksamhet har de även höga förväntningar på oss.
De viktigaste intressenterna, deras främsta fokusområden och Kinneviks engagemang
IntressentgruppER

Medarbetare
på Kinnevik
och i våra
portföljbolag

Aktieägare

Portföljbolag

Myndigheter
och lagstiftande
organ

INTRESSENTGRUPPERNAS Främsta fokusområden

Kinneviks engagemang

Att tillämpa de högsta sociala hållbarhetsstandarderna är
viktigt både för Kinnevik och våra portföljbolag för att kunna
attrahera de bästa medarbetarna på alla nivåer. Balans mellan arbete och fritid, lika möjligheter för alla samt hälsa och
säkerhet är viktiga fokusområden. En kontinuerlig styrning
av bolagskulturen samt kompetensförsörjning, inklusive
attraktiva ersättningsstrukturer och utvecklingssamtal grundade på bolagets uttalade målsättning, vision och kultur är
också centrala delar. Ett starkt ekonomiskt resultat är också
centralt för att attrahera de bästa medarbetarna.

• Årliga utvecklingssamtal samt översyn av
personliga mål

Utöver kontinuerligt stark ekonomisk utveckling tar investerarna i allt högre grad hållbarhetsfaktorer i beaktande som
en grund för att fatta investeringsbeslut. Många investerare
ser en tydlig koppling mellan hållbarhet och ekonomiska
resultat. Investerarna har fokus på hela hållbarhetsspektrumet, från stabil bolagsstyrning, riskhantering och efterlevnadsstrukturer till implementeringen av sunda sociala och
miljömässiga riktlinjer.

• Regulatoriska och icke-regulatoriska
publikationer

Medvetenhet om hållbarhet och delaktighet blir i allt högre
grad en global fråga, både bland företag och slutkonsumenter. Att inrätta sunda sociala, miljömässiga och etiska
riktlinjer ökar kundlojaliteten och ger Kinneviks portföljbolag en konkurrensfördel i takt med att kunderna alltmer höjer förväntningarna på hållbarhet.

• Pågående diskussioner kring, och implementering av, processer och riktlinjer för bolagsstyrning, riskhantering, efterlevnad och hållbarhet

För att uppnå hållbara resultat på lång sikt måste Kinnevik
och våra portföljbolag vara goda samhällsmedborgare och
följa tillämpliga lagar och regler och standarder för hållbarhet på alla de marknader där vi bedriver verksamhet.

• Implementering av processer och riktlinjer för
bolagsstyrning, riskhantering och efterlevnad

• Årliga genomgångar av ersättningspaket,
grundat på jämförelser med likvärdiga bolag i
branschen
• Fortlöpande internt och externt kommunikationsflöde

• Årsstämmor
• Presentationer och investerarmöten, i grupp och
personliga möten

• Aktiv representation i styrelser och utskott
• Regelbundet formellt och informellt kommunikationsflöde

• Löpande dialog med relevanta myndigheter för
att övervaka och förbereda oss för ändringar i
lagstiftningen

Kinneviks hållbarhetsagenda
Vår löpande intressentdialog i kombination med informationsinsamling, branschanalyser och diskussioner med ledningen har utgjort grunden för att identifiera Kinneviks viktigaste fokusområden inom hållbarhet. Som framgår av tabellen på nästa sida har Kinnevik identifierat
sex fokusområden: ekonomiskt resultat, bolagsstyrning, riskhantering, regelefterlevnad, socialt ansvar samt miljö.
Ramarna för Kinneviks väsentlighetsaspekter
I vår roll som aktiva ägare har vi ansvar för att hantera hållbarhetsaspekterna i moderbolaget samt att främja hållbarhetsinitiativ i våra portföljbolag. I vissa fall kan portföljbolagen i sin tur påverka sina leverantörer och underleverantörer. Kinnevik har fastställt ramarna för var och
en av sina väsentlighetsaspekter utifrån den nivå av kontroll som kan utövas inom organisationen (Kinnevik) och utanför organisationen
(portföljbolagen och deras leverantörer, distributörer, osv.). Följande tabell visar Kinneviks ramverk avseende samtliga väsentlighetsaspekter.
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Ramarna för Kinneviks väsentlighetsaspekter, inom och utanför organisationen
INOM KINNEVIK

UTANFÖR KINNEVIK

KINNEVIK

VÄSENTLIGHETSASPEKTER

PORTFÖLJBOLAG

PORTFÖLJBOLAGENS LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER, OSV.

EKONOMISKT RESULTAT

I.

a) Genererat värde
b) Distribuerat värde
BOLAGSSTYRNING

II.

a) Styrningsstruktur och styrelsens sammansättning
b) Korruptionsbekämpning inklusive Uppförandekod
c) Whistleblower hotlines
RISKHANTERING

III.

a) Riskhanteringsrutiner och ramverk
b) Regelbunden uppföljning och granskning
av risker
c) Minska riskerna genom kontroller
REGELEFTERLEVNAD

IV.

a) Processer för att säkerställa efterlevnad av
respektive lands lagar
b) Ledningen ansvarar för översyn och rapportering
SOCIALT ANSVAR

V.

a) Mänskliga rättigheter inklusive arbetsförhållanden, hälsa och säkerhet samt arbete mot
diskriminering
b) Mångfald, kultur och varumärke samt kompetensförsörjning inklusive konkurrenskraftiga
ersättningsstrukturer
VI.

MILJÖ
a) Utsläpp av växthusgaser

Hög kontrollnivå

Viss kontrollnivå

I. EKONOMISKT RESULTAT
Den ekonomiska aspekt som har identifierats som väsentlig för Kinnevik är det ekonomiska resultatet. Att vara
ett finansiellt starkt bolag är nödvändigt för att vi ska kunna skapa långsiktigt värde för våra intressenter och genomföra vår strategi att stödja våra portföljbolag i deras tillväxt och att förbättra sin lönsamhet på ett hållbart sätt.
Kinnevik distribuerade ett betydande belopp till sina aktieägare under 2016, vilket möjliggjordes av ett antal
viktiga avyttringar under andra halvåret 2015. Därmed kunde Kinnevik, trots ett negativt kassaflöde på -8 557
MSEK för 2016, inklusive upplåning på 381 MSEK, avsluta året i en stabil finansiell position med en skuldsättningsgrad på 2 procent av portföljvärdet.

2%
Kinneviks belåning
i relation till
portföljvärde

Ekonomiskt värde som Kinnevik genererat och distribuerat under 2016, MSEK

Genererat ekonomisk värde

Erhållna utdelningar
Försäljning av aktier och
övriga värdepapper
Erhållna räntor

1 733

Distribuerat ekonomiskt värde
Inlösenprogram samt
erlagd utdelning

(7 084)

Investering i finansiella
tillgångar

(3 330)

480

(500)

54

(250)
(41)
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II. BOLAGSSTYRNING

uppdateringar gällande status för efterlevnaden av väsentliga
lagar, regler och riktlinjer.

Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår från svensk lagstiftning,
Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt regler och
rekommendationer som har utfärdats av relevanta självreglerande
organ. Kinnevik tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Kinnevik
har en introduktionsprocess för nya medarbetare för att de ska
kunna bekanta sig med Uppförandekoden samt andra rutiner
och riktlinjer. Utöver det genomför Kinnevik årligen obligatorisk
utbildning avseende Uppförandekoden för samtliga medarbetare.

V. SOCIALT ANSVAR
Vår övertygelse är att värde skapas av människor. Därför är en av
våra främsta prioriteringar att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Mer information finns i avsnittet Kinneviks medarbetare
på sidan 8 i den här rapporten.
VI. MILJÖ

III. RISKHANTERING

Alla företag har en miljöpåverkan, och för Kinnevik som globalt
investmentbolag är påverkan på den globala miljön en viktig fråga.

Kinneviks styrelse ansvarar för den interna kontrollen i enlighet med
Aktiebolagslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Kinneviks
riskramverk finns beskrivet i Risk Management Policyn. Kinneviks
ledning har etablerat en Riskkommitté som har möten minst en
gång i kvartalet för att granska de mest väsentliga riskerna, utveckling sedan det senaste mötet samt hur effektiva riskdämpningsåtgärderna har varit. Riskkommitténs arbete presenteras regelbundet
för GRC-utskottet och Revisionsutskottet.

Kinnevik har under 2016 för första gången infört ett klimatrapporteringssystem, Our Impacts. Syftet med klimatrapporten är att
bedöma andelen av organisationens koldioxidutsläpp som vi har
kontroll över, och den är även ett första steg mot att minska vår
miljöpåverkan. Resultaten från studien återfinns nedan, och målet
är att rapportera årligen. Hela Klimatrapporten, inklusive metodik
och antaganden, finns på Kinneviks webbplats www.kinnevik.com.

IV. REGELEFTERLEVNAD

Under 2016 var Kinneviks koldioxidutsläpp 14,8 ton per medarbetare och 0,8 ton per kvadratmeter kontorsyta, inräknat kontoren
både i Stockholm och London. Eftersom det här är vår första klimatrapport kan vi inte jämföra koldioxidutsläppen med föregående
år. Kinnevik arbetar emellertid fortlöpande med att minska sin
miljöpåverkan. Kinneviks mest betydande miljöpåverkan kommer
från affärsresor, som motsvarar 91 procent av de totala koldioxidutsläppen.

Kinneviks ramverk för regelefterlevnad utgår i första hand från
efterlevnad av lagar och regler som styr noterade bolag i Sverige,
däribland Nasdaqs Regelverk för emittenter, Europeiska Unionens
förordning om marknadsmissbruk (No 596/2014), Finansinspektionens Vägledning för Börs- och MTF-bolag samt andra lagar
och regler som gäller för Kinneviks verksamhet och investeringsaktivitet. GRC-utskottet och Revisionsutskottet får regelbundet

Kinneviks koldioxidutsläpp 2016

Koldioxidutsläpp per aktivitet

Koldioxidutsläpp per Scope

AKTIVITET

Ton KOLDIOXID

SCOPE

Tjänsteresor

537

91%

1

Bolagets egna / leasade fordon

45

8%

Lokaler

8

1%

2

Elförbrukning och fjärrvärme

Inköpt material

2

0%

3

Tjänsteresor, pappersförbrukning
och avfall

591

100%

Bolagets egna / leasade fordon

TOTALT

TOTALT

Ton KOLDIOXID
37

6%

7

1%

547

93%

591

100%

Not: Greenhouse gas (GHG)-Protokollet har etablerat en klassificering av växthusgasutsläpp som kallas ”Scope”. Scope 1 inkluderar direkta utsläpp av växthusgaser,
Scope 2 inkluderar energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser och Scope 3 inkluderar övriga indirekta utsläpp av växthusgaser. För mer information se GRI-Index
på sidan 10.
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Kinneviks roll som aktiv ägare

Joseph där han berättar om våra viktigaste fokusområden inom
hållbarhet och vårt arbete under 2016 och framåt.

I vår Corporate Responsibility Policy har vi dragit upp riktlinjerna
för Kinneviks förväntningar på portföljbolagen i fråga om deras
sociala och miljömässiga påverkan på sina intressenter. Vår roll
som aktiva ägare är att bidra med den tid och de resurser som
krävs för att stödja vart och ett av våra bolag så att de kan nå sin
fulla potential för värdeskapande. Bolagen kan göra det genom att
kombinera ekonomiska resultat med solida strukturer för styrning,
riskhantering och efterlevnad, samt socialt ansvar och miljöansvar.

Nya investeringar
Hållbarhet är ett separat arbetsflöde i due diligence-processen
för samtliga nya investeringar som Kinnevik gör. Alla potentiella
nya investeringar utvärderas utifrån deras hållbarhetsarbete och
hållbarhetsstrukturer. Om ett potentiellt investeringsobjekt inte
följer relevanta standarder, eller inte bedöms vara mottagligt för
nödvändiga förbättringar, avstår Kinnevik från investeringen.

Kinnevik interagerar löpande om hållbarhetsfrågor, inklusive
miljömässiga och sociala faktorer, med 16 av våra portföljbolag, vilka
motsvarar 92% av Kinneviks Portföljvärde per 31 december 2016.

Under 2016 gjorde Kinnevik två nya investeringar, babylon och
Betterment. Som med alla nya investeringar var båda bolagen
föremål för en due diligence-process med inriktning på hållbarhet
för att säkerställa att de motsvarade Kinneviks förväntningar. Due
diligence-processen gällande hållbarhet omfattar bland annat
granskning av mänskliga rättigheter, en granskning av positiva
och negativa aspekter avseende miljö och sociala frågor samt en
bedömning av korruptionsrisken. Samtliga av dessa uppvisade
låga risknivåer för båda bolagen.

Noterade bolag
I Kinneviks största noterade bolag, Zalando, Millicom, Tele2, MTG
och Qliro Group utövar vi vår roll som aktiva ägare genom representation i styrelserna. Genom sina egna engagerade team gjorde
våra noterade bolag stora framsteg med sitt hållbarhetsarbete
under 2016. Mer information finns i respektive bolags Års- och
Hållbarhetsredovisningar.

De frågor som identifierades diskuterades med bolagens ledningsgrupper och övriga aktieägare, och man enades om en hållbarhetsplan för att hantera större brister. Mot bakgrund av att
båda bolagen befinner sig i ett ganska tidigt utvecklingsskede
arbetar Kinneviks investerings- och hållbarhetsteam fortlöpande
tillsammans med ledningsgrupperna för dessa bolag för att stödja
utvecklingen av sunda hållbarhetsstrukturer.

Onoterade bolag
Kinnevik arbetar löpande med hållbarhet inom olika arbetsflöden,
genom representation i styrelserna samt dialoger med ledningen,
med samtliga av våra större privata bolag. På sidan 7 i den här
rapporten finns en intervju med Kinneviks GRC Director Mathew

Kinneviks Corporate Responsibility Policy

inverkan på portföljbolaget. Ledningen i Kinneviks portföljbolag och dotterbolag ska eftersträva att säkerställa att det finns lämpliga processer för
att identifiera och hantera risker samt rapportera dessa till portföljbolagets
styrelse vid behov.

KINNEVIKS POLICY FÖR CORPORATE RESPONSIBILITY
Ett grundläggande krav för samtliga portföljbolag som Kinnevik investerar
i är att de följer samtliga tillämpliga lagar, regler och standarder på de
marknader där de bedriver verksamhet. I de fall där nationell lagstiftning
inte erbjuder tillräckligt skydd för grundläggande internationella mänskliga
rättigheter och en etisk affärsverksamhet bör bolagen söka upprätthålla
relevanta internationella standarder, såsom:

REGELEFTERLEVNAD
Portföljbolag ska eftersträva att se till att de följer alla tillämpliga lagar,
förordningar och relevanta standarder. Ledningen ska överse efterlevnaden
i hela bolagets verksamhet och rapportera väsentliga fall av icke-efterlevnad
till portföljbolagets styrelse.

• FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter avseende

Hantering av konkurrenter
Alla Kinneviks portföljbolag ska eftersträva att säkerställa att de bedriver
sina verksamheter på ett sätt som följer samtliga gällande konkurrenslagar
och regelverk.

– det internationella regelverket för mänskliga rättigheter
– de åtta grundläggande ILO-konventionerna enligt deklarationen om
grundläggande principer och rättigheter på arbetet

Affärsetik
Portföljbolag ska eftersträva att utveckla tydliga riktlinjer för motverkandet
av korruption såsom mutor, pengatvätt och bedrägeri. Portföljbolagen ska
även eftersträva att göra samtliga medarbetare medvetna om riktlinjerna
samt regelbundet utbilda och informera medarbetarna om hur dessa
riktlinjer påverkar deras arbete. Dessa riktlinjer är särskilt viktiga för bolag
som bedriver verksamhet i länder där korruption är vanligt förekommande.
Det är också viktigt att bolagen är transparenta och kommunicerar hur de
undviker och motarbetar korruption.

– ytterligare internationellt erkända standarder som skyddar rättigheterna för särskilda grupper och befolkningar som kräver särskild
uppmärksamhet
• OECDs riktlinjer för multinationella företag.
BOLAGSSTYRNING
Kinneviks portföljbolag ska eftersträva att tillämpa en bolagsstyrningsstruktur som uppfyller nationella och internationella standarder för bolagsstyrning. Portföljbolagen ska eftersträva att ha en uppförandekod som fastställer
deras åtagande att bedriva verksamhet enligt de högsta etiska standarderna. Portföljbolagen ska även eftersträva att anta en visselblåsarpolicy för
att säkerställa att medarbetare och berörda externa parter som upplever
en allvarlig oro över någon aspekt av bolagets arbete ska kunna träda
fram och uttrycka sin oro utan risk för hämndaktioner, diskriminering eller
andra olägenheter.

Handelssanktioner
Portföljbolag ska eftersträva att anta policys och rutiner för att säkerställa
efterlevnad av internationella handelssanktioner och regelverk för exportkontroll. Sådana rutiner bör omfatta riskhanteringsrutiner för att identifiera
jurisdiktioner, affärsområden och produkter med hög risk samt rutiner
för kontroll av motparter, och bör även ange ansvariga funktioner för
efterlevnad och rapportering av ärenden inom bolaget.

RISKHANTERING

Sekretess- och dataskydd
Portföljbolagen ska eftersträva att ha tydliga policys för sekretess- och
dataskydd samt eftersträva att utforma interna system som följer nationell
och internationell lagstiftning på området.

Portföljbolag ska eftersträva att ha strukturerade rutiner och ramverk
för riskhantering i sin verksamhet. Styrelsen ska ansvara för att fastställa
bolagets riskaptit och för att ha översikt över risker som har en väsentlig
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84%

84%

7

Andel av våra bolag där
hållbarhet är en fast punkt på
dagordningen för styrelsen eller
ett utskott

Andel av våra bolag där
Kinnevik har proportionell
styrelserepresentation

Antal materiella regelefter
levnadsärenden som rapporterats
till styrelse eller utskott
under 2016

Nyckeltalen ovan är beräknade på våra större portföljbolag, definierade som de som anges separat i vår substansvärdesredovisning.
För en fullständig redogörelse av vilka bolag som ingår, se avsnitten Översikt över verkliga värden och Värdering av onoterade
innehav på sidan 33-34 i Kinneviks Årsredovisning 2016.

SOCIALT ANSVAR

efterlevnad av uppförandekoden i sin leverantörskedja.

Portföljbolagen ska eftersträva att fortlöpande övervaka sin efterlevnad av
tillämpliga lagar, förordningar och internationella standarder.

POLICY FÖR FÖRETAGETS ANSVAR I NYA INVESTERINGAR

De måste i synnerhet respektera mänskliga rättigheter såsom dem som
rör arbete, genom att erbjuda säkra och hälsofrämjande arbetsvillkor, upprätthålla mötes- och föreningsfriheten, säkerställa att det inte förekommer
diskriminering, främja mångfald på arbetsplatsen, samt inte acceptera
någon form av tvångs- eller barnarbete.

Utvärdering före nya investeringar
Före eventuella förvärv utförs alltid en utvärdering för att avgöra huruvida
företaget följer Kinneviks CR-policy. Kinnevik utvärderar även situationen i
landet vad avser mänskliga rättigheter och korruption, och utvärderar huruvida bolaget upprätthåller principerna i FNs Global Compact i förhållande
till antikorruption, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och miljöstandarder.

I de fall där portföljbolagen bedriver verksamhet i länder som inte har
tillräckligt skydd för mänskliga rättigheter är det särskilt viktigt att bolagen söker främja de mänskliga rättigheterna för att höja standarden i
bolaget i fråga.

Om potentiella investeringar inte tillmötesgår Kinneviks CR-policy och
det inte bedöms möjligt att påverka eller förbättra bolagets verksamhet,
kommer Kinnevik avstå från att investera i bolaget.
Utveckling av CR i nya investeringar
Våra nya investeringar tenderar att vara i mindre, nystartade bolag, och
framtagande av en CR-policy är en del i utvecklingen av dessa bolag. Även
om bolag uppfyller Kinneviks krav vid investeringstidpunkten är CR-arbetet
långsiktigt och innebär en ständigt pågående förbättringsprocess. Kinnevik arbetar aktivt med ledningsgrupperna i bolagen för att hjälpa dem
att utveckla CR-policyer och relaterade arbetsflöden.

MILJÖMÄSSIGT ANSVAR
Portföljbolagen ska eftersträva att etablera en miljöpolicy och fortlöpande
analysera och förbättra verksamhetens miljöpåverkan. Miljöarbetet ska
fortlöpande följas upp och rapporteras till portföljbolagets styrelse. Portföljbolagen ska även eftersträva att samla in information om sina leverantörers miljöpåverkan och uppmuntra dem att sträva efter kontinuerliga
förbättringar.

UPPFÖLJNING AV PORTFÖLJBOLAGENS CR-ARBETE

I de fall den vetenskapliga kunskapen om miljörisker är otillräcklig, ska
bolagen eftersträva att tillämpa försiktighetsprincipen och vidta åtgärder
på ett tidigt stadium för att säkerställa att permanenta skador på miljön
som kan undvikas inte inträffar. De ska även ta initiativ för att främja ett ökat
miljöansvar och uppmuntra utveckling och tillämpning av miljövänlig teknik.

För att integrera CR-arbetet i den dagliga verksamheten ska varje bolag
eftersträva att utse en medarbetare som ansvarar för CR. Medarbetaren
ska rapportera sitt arbete och dess inverkan till någon av portföljbolagets
styrelsemedlemmar eller ansvarigt utskott som ansvarar för bolagets CRfrågor. Dessutom bör CR-arbetet vara en fast punkt på dagordningen för
varje styrelsemöte.

Portföljbolagen uppmuntras att i relevanta fall utveckla ett miljöstyrningssystem enligt internationella standarder (t.ex. ISO 14001) och utbilda
medarbetarna i miljöfrågor.

Samtliga bolag ska eftersträva att följa upp sin CR-policy årligen. På sikt
uppmuntras portföljbolag att upprätta en separat hållbarhetsrapport som
granskas och godkänns av externa revisorer och som baseras på internationellt erkända ramverk, till exempel Global Reporting Initiative (GRI).

STYRNING AV LEVERANTÖRSKEDJAN
Alla portföljbolag ska eftersträva att utveckla en uppförandekod för leverantörer varigenom bolagets leverantörer förbinder sig att agera i enlighet
med rekommendationerna i FNs Global Compact. Bolagen förväntas främja
leverantörernas uppförandekod och vidta rimliga åtgärder för att säkerställa
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Möt Mathew Joseph,
Kinneviks GRC Director
Mathew Joseph grundade GRC-funktionen på Kinnevik och
utsågs till GRC Director i september 2014. Han började inom
koncernen som internrevisor 2003 och gick vidare till en operativ
roll som CFO/COO i ett portföljbolag 2005. Mathew har ett nära
samarbete med ledningsgrupper och styrelsemedlemmar i alla
portföljbolag för att utveckla och integrera hållbarhetsstrukturer
som uppfyller Kinneviks hållbarhetsambitioner. Mathew är auktoriserad revisor (Chartered Accountant i Indien och Certified
Public Accountant i USA). Han är ursprungligen från Indien och
arbetar på vårt kontor i London.

Intervju med Mathew
Vad innebär det att vara GRC Director på Kinnevik?

Vilka var de största utmaningarna och framgångarna på
hållbarhetsområdet för Kinnevik under 2016?

Att vara GRC Director är ett av de bästa jobben man kan ha på
Kinnevik. Man är delaktig i alla delar av livscykeln i ett portföljbolag.
Rollen kräver att jag är flexibel när det gäller att bemöta operativa
utmaningar inom olika bolag och samtidigt sträva mot att uppnå
gemensamma hållbarhetsmål på lång sikt. Mina operativa erfarenheter från tidigare positioner hjälper mig att förstå utmaningar ur
ledningens perspektiv, vilket är mycket viktigt när man utvecklar
hållbarhetsinitiativ i ett företag. Rollen omfattar även att förstå de
olika intressenternas intressen och hitta ett balanserat arbetssätt
som uppfyller de olika intressenternas krav.

Kinnevik investerar i många olika verksamheter i många olika
länder. Den största utmaningen under 2016 har varit att balansera förväntningarna hos olika intressentgrupper i utvecklingen
av hållbarhetsplaner på ett sätt som tar hänsyn både till övergripande ambitioner och operativa utmaningar på bolagens
respektive marknader. Vi är övertygade om att det bästa sättet
att uppnå detta är att aktivt arbeta med ledningsgrupper för att
ta fram planer som är skräddarsydda för varje bolag. Enligt vår
erfarenhet finns det ingen enskild lösning som passar alla och
en checklista som ska bockas av är inte effektivt.
Den största framgången under 2016 var att majoriteten av våra
stora, privata bolag nu har hållbarhetsplaner som är relevanta
för deras verksamhet. Detta är en intressant utveckling för alla
inblandade i processen – ledningen, investeringsteamet, styrelserna och mig själv. Vi kunde förankra de viktigaste hållbarhetsområdena hos olika intressenter, och definierade tillsammans
med ledningsgrupperna en tydlig hållbarhetsplan som är skräddarsydd för varje bolag.

Hur viktigt är hållbarhet för Kinnevik?
Hållbarhet är en central del av Kinneviks investeringsfilosofi. Alla
nya investeringar genomgår rigorösa due diligence-processer
vad gäller hållbarhet. Kinnevik godtar att hållbarhetsstrukturerna i ett bolag i allmänhet står i direkt proportion till bolagets
mognadsnivå. Kinnevik kommer inte att investera i ett företag
om vi inte är säkra på att ledningsgruppen kommer kunna att
utveckla hållbarhetsstrukturer som ligger i linje med Kinneviks
förväntningar. Vi är övertygade om att på lång sikt kommer bolag
med ett mer välutvecklat hållbarhetsarbete ge bättre långsiktig
avkastning till sina aktieägare.

Vilka är utmaningarna och möjligheterna inom hållbarhet
för Kinnevik under 2017?
Den största utmaningen är att vi alltid måste balansera förväntningarna från olika intressenter. Medvetenheten om hållbarhet
har ökat betydligt på senare år. Däremot kan det ibland vara svårt
att övertyga vissa intressenter om värdet av hållbarhetsinitiativ
och förvissa dem om att investeringar i utvecklingen av hållbarhetsstrukturer och processer kan bidra positivt till bolagets
resultat. Detta är särskilt tydligt om de anser att hållbarhet är ett
oberoende och separat arbetsflöde som inte är direkt kopplat
till kärnverksamheten.

Kan du ge några exempel på ditt arbete under 2016?
Under året undertecknade Global Fashion Group Initiativet för
Etisk Handel (Ethical Trading Initiative), en organisation som
samarbetar med GFGs hållbarhetschef för att utforma ett regelefterlevnadsprogram för bolagets leverantörskedja. Kinnevik
arbetade även tillsammans med BIMA under 2016 för att utveckla
en uppförandekod för sina medarbetare och affärspartner. BIMAs ledning genomförde även en korruptionsriskanalys av sina
högriskmarknader för att förbättra kontrollen av högriskaffärer
på de marknaderna. Ett annat exempel är Quikr, där vi arbetade
tillsammans med ledningsgruppen för att utveckla en rapporteringsstruktur för efterlevnad för hela verksamheten i Indien.

Den största möjligheten under 2017 är att fortsätta övervaka
utvecklingen av det hållbarhetsarbete som vi implementerat i
portföljbolagen. Nu när de flesta bolag har infört hållbarhetsplaner
som är formellt antagna av revisionskommittéer och styrelser,
finns det en reell möjlighet att förbättra hållbarhetsstrukturerna
i alla våra portföljbolag.
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Kinneviks medarbetare

Nyanställningar och personalomsättning 2016
NYANSTÄLLNINGAR
Sverige
20-29
Kvinnor
1
Män
0
Storbritannien
Kvinnor
0
Män
0

Det är inte lätt att uppnå hållbara resultat i en värld i förändring.
Precis som i all annan verksamhet skapas värdet av människor.
Därför är det mycket viktigt för Kinnevik att kunna rekrytera och
behålla duktiga medarbetare.
Samtidigt som arbetet vi utför förändras över tiden, förblir våra
kärnvärden desamma. Våra medarbetare delar en entreprenörsanda
samt en tro på att bygga upp bolag långsiktigt, att värna långvariga
partnerskap, personligt ansvarstagande, flexibilitet samt vikten av
ansvarsfulla investeringar.

Kinnevik förespråkar mångfald och jämlika möjligheter, något som
avspeglas i vår organisations sammansättning, där totalt tio olika
nationaliteter finns representerade. Kinnevik anser att mångfald är
en tillgång för värdeskapande och vi tar tillvara på de möjligheter
som skapas i en organisation med medarbetare från olika bakgrunder med olika perspektiv.

20-29

30-39

40-49

1

50-59

0

40-49
0
1

60+
0
0

0
0

0
0

19%

1

8%

TOTALT

ANDEL

5

19%

0

0%

Kinnevik uppmuntrar sina medarbetare att ta föräldraledigt. Under
2016 var den genomsnittliga föräldraledigheten 26 veckor för män
och 36 veckor för kvinnor. Den låga sjukfrånvaron, under 1 procent
av den totala arbetstiden, vittnar om Kinneviks arbete för att förbättra
våra medarbetares hälsa, bland annat genom sjukvårdsförsäkring
och andra åtgärder.

Kvinnor
2

0
0

5

Kinnevik ansvarar för att upprätthålla en god och säker arbetsmiljö.
Alla medarbetare måste följa de regler och regelverk som har antagits av Kinnevik och samarbeta för att upprätthålla och utveckla
en god arbetsmiljö. Åtgärder för att förebygga olyckor och skador
vidtas genom att minimera risker i arbetsmiljön och genom att tillhandahålla lämplig säkerhetsutrustning. Inga skador eller olyckor
har inträffat under 2016.

Män
3

0
0

ANDEL

All Kinneviks verksamhet i Sverige följer Arbetsmiljölagen och
regelverken från Arbetsmiljöverket. All Kinneviks verksamhet i
Storbritannien följer den brittiska arbetsmiljölagen (Health and
Safety at Work Act 1974) och regelverk från den brittiska arbetsmiljömyndigheten (Health and Safety Exceutive).

10

2

0
1

TOTALT

ARBETSSÄKERHET

Antal anställda under 2016 uppdelat i åldersgrupp
8

50+
0
0

Not: Andel nyanställningar och personalomsättning beräknas i relation till
genomsnittligt antal anställda i respektive region under året.

Kinnevik är en liten organisation med stor mångfald baserad i
Stockholm. Under 2016 hade vi i genomsnitt 40 anställda, varav
27 i Stockholm och 13 i London (omräknat till heltidsanställningar).
Investeringsorganisationen är huvudsakligen baserad i London och
bestod av 14 personer som arbetar med att utveckla våra befintliga
portföljbolag, samt identifiera potentiella nya investeringsobjekt.
Dessutom hade Kinnevik 26 medarbetare inom Finance, Legal,
GRC, Corporate Communications, HR och Administration.

5

40-49
0
1

PERSONALOMSÄTTNING
Sverige
20-29 30-39
Kvinnor
1
1
Män
0
2
Storbritannien
Kvinnor
0
0
Män
0
0

ETT LITET TEAM MED STOR MÅNGFALD

9

30-39
3
0

1

60+

Andelen kvinnliga medarbetare i Kinnevik var i genomsnitt 42
procent under 2016. Andelen kvinnor i Kinneviks investeringsorganisation var 17 procent och i styrelsen 22 procent. Under
de närmaste åren strävar vi efter att öka andelen kvinnor, både i
investeringsorganisationen och i styrelsen.

Genomsnittlig föräldraledighet 2016 (antal veckor)
36
26

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Män
Kvinnor

Kinnevik erbjuder sina medarbetare löpande möjligheter att utveckla sina yrkeskunskaper och ta ökande ansvar för att skapa värde
för Kinnevik och våra tillgångar. Eftersom vi är ett litet bolag kan
vi anpassa utbildning och karriärutveckling för varje medarbetare.
Löpande utvärdering av medarbetarnas prestationer och framgång
i att uppfylla sina mål är viktiga för att Kinnevik ska kunna erbjuda
lämpliga utvecklingsverktyg på individ- och gruppnivå. Alla medarbetare deltar årligen i utvecklingssamtal och har personliga
mål som utvärderas två gånger per år.

Genomsnittlig sjukfrånvaro 2016 (i % av total tid)
0,8%

Frisknärvaro

Under 2016 anställde Kinnevik sex nya medarbetare. En Investment
Director och fem Corporate professionals, varav en som General
Counsel (ersättningsanställning). Under samma period lämnade fem
medarbetare Kinnevik, exklusive uppsägningar av tidsbegränsade
anställningar och pensionsavgångar.

99,2%

Sjukfrånvaro

Not: Genomsnittlig föräldraledighet avser föräldraledighet som påbörjades
under 2016 och inkluderar totalt antal ansökta veckor. Föräldraledigheten kan
därför komma att slutföras under nästföljande år.
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GRI-index
Kinneviks Hållbarhetsrapport avser kalenderåret 2016 och är sammanställd enligt GRIs riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version
G4 på core-nivå. Kinnevik har använt relevanta avsnitt av GRI G4 branschupplysningar för finansiella tjänster. Detta är Kinneviks första
hållbarhetsrapport som upprättats enligt GRIs riktlinjer och Kinnevik avser att framöver redovisa årligen.

STANDARDUPPLYSNINGAR

SIDA I
HÅLLBARHETSREDOVISNING

KOMMENTAR

SIDA I
ÅRSREDOVISNING

STRATEGI OCH ANALYS
Kommentar från ordförande om betydelsen av
G4-1
hållbarhet i organisationen, samt organisationens
strategi för att adressera hållbarhet
OrganisationENS PROFIL

1

G4-3

Organisationens namn

-

42

G4-4

Huvudsakliga varumärken, produkter och tjänster

-

6-9

G4-5

-

42

-

10-11

G4-7

Huvudkontorets placering
Antal länder där organisationen är verksam, samt
namn på länder där organisationen antingen har
en stor del av sin verksamhet eller som är särskilt
relevanta för de hållbarhetsområden som omfattas
av rapporten
Ägarstruktur och bolagsform

-

31-32, 42

G4-8

Marknader där organisationen är verksam

-

6, 10-11

G4-9

Organisationens storlek och omfattning

8

25, 33, 42

G4-10

Information om anställda

8

25

G4-11

Andel av den totala arbetsstyrkan som omfattas av
kollektivavtal

G4-12

Organisationens leverantörskedja

6

23

1

18

-

73-74

G4-6

G4-13

G4-14

G4-15
G4-16

Kinnevik har inga säsongs- eller deltidsanställda. Under 2016 hade Kinnevik en visstidsanställd. Konsulter och rådgivare ingår inte i medarbetardatan.
Kinneviks medarbetare omfattas inte av kollektivavtal. Däremot, som framgår i
vår Uppförandekod, är mötes- och föreningsfriheten en hörnsten i vår hållbara
affärspraxis.
Kinnevik köper tjänster och produkter till kontorsverksamheten i Stockholm och London samt konsultverksamhet i samband med förvärvs- och försäljningsprocesser samt
utvecklingsprocesser. Detta sker primärt i Norden och Storbritannien.

Större förändringar under rapportperioden avseende
Inga större förändringar under året. Detta är Kinneviks första Hållbarhetsrapport
organisationens storlek, struktur, ägarstruktur eller
som är framtagen i enlighet med GRI.
leverantörskedja
I de fall där vetenskaplig kunskap om miljörisker är otillräckliga, ska våra portföljbolag
Om och hur försiktighetsprincipen tillämpas av
tillämpa försiktighetsprincipen och vidta åtgärder för att på ett tidigt stadium säkerställa
organisationen
att permanenta skador på miljön som kan undvikas inte heller inträffar.
Externt framtagna ekonomiska, miljömässiga och
sociala stadgor, principer och andra initiativ som
FNs Global Compact, GRI G4-riktlinjer och Our Impacts
organisationen än ansluten till eller stödjer
Medlemskap i föreningar samt nationella eller interStockholms handelskammare och Stockholms Handelshögskola
nationella lobbyorganisationer

18

IDENTIFIERADE VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH
AVGRÄNSNINGAR
Enheter som ingår i organisationens koncernredovisning eller liknande
Process för att definiera redovisningens innehåll och
G4-18
avgränsningar
Väsentliga aspekter som identifierats i processen för
G4-19
att definiera rapportens innehåll
Respektive aspekts avgränsningar inom organisaG4-20
tionen
Respektive aspekts avgränsningar utanför organiG4-21
sationen
G4-22
Förklaringar till korrigeringar från tidigare rapporter Detta är Kinneviks första Hållbarhetsrapport som upprättats i enlighet med GRI.
Väsentliga förändringar jämfört med tidigare års
G4-23
rapportperioder avseende omfattning och avgränSe ovan.
sningar
Intressentdialog
Intressegrupper som organisationen har en dialog
G4-24
med
Grund för identifiering och urval av intressenter att
G4-25
föra dialog med
Intressenter har inte konsulterats specifikt för upprättandet av Hållbarhetsrapporten
G4-26
Metod för intressentdialog
2016.
Viktiga frågor som framkommit i intressentdialoger,
G4-27
samt hur organisationen svarat på de viktigaste
frågorna
Rapportprofil
Redovisningsperiod för den information som
G4-28
framställs
G4-29
Datum för den senaste rapporten
Detta är Kinneviks första Hållbarhetsrapport som upprättats i enlighet med GRI.
G4-17

G4-30

Redovisningscykel
Kontaktperson för frågor angående rapporten eller
dess innehåll
Standard som organisationen valt att följa, GRIG4-32
innehållsindex för den valda standarden
Policy och nuvarande praxis för extern granskning
G4-33
av rapporten
STYRNING
Organisationens styrningsstruktur, inklusive kommittéer i högsta styrande organ, inklusive eventuella
G4-34
kommittéer ansvariga för beslutsfattande inom
ekonomisk, miljömässig och social påverkan
ETIK OCH INTEGRITET
Organisationens värderingar, principer, standarder
G4-56
och uppförandenormer

G4-31

2-3

19-20

2-3

19-20

3

20

3

20

2

19

2

19

2

19

2-4

19-21

9

26

9

26

9-10

26-27

-

37-40

1, 8

18, 25

Torun Litzén, Informationsdirektör, telefon: +46-8-562 000 83

Hållbarhetsrapporten 2016 har inte reviderats eller granskats.
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SPECIFIKA STANDARDUPPLYSNINGAR

KOMMENTAR

AVGRÄNSNING

SIDA I
SIDA I
HÅLLBARHETS
ÅRS
REDOVISNING REDOVISNING

EKONOMISKA
Ekonomiskt resultat
G4-DMA

Kinnevik

3

20

Kinnevik

3

20

För mer information om växthusgasutsläpp, se Kinneviks
Klimatrapport 2016 på www.kinnevik.com/hållbarhet

Kinnevik

4

21

Inkluderar bolagets egna eller långtidsleasade fordon.

Kinnevik

4

21

Inkluderar elförbrukning och fjärrvärme.

Kinnevik

4

21

Inkluderar tjänsteresor med flyg, tåg och taxi, kontorsmaterial/pappersförbrukning och avfall från fastigheter.

Kinnevik

4

21

Direkt ekonomiskt värde som skapats och distribuerats
MILJÖMÄSSIGA
G4-EC1

Utsläpp
G4-DMA
Direkta utsläpp av växthusgaser
G4-EN15
(Scope 1)
Energirelaterade indirekta utsläpp av växthusgaser
G4-EN16
(Scope 2)
Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser
G4-EN17
(Scope 3)
ARBETSVILLKOR OCH ANSTÄNDIGT ARBETE
Anställning
G4-DMA

Kinnevik

8

25

G4-LA1

Kinnevik

8

25

G4-DMA

Kinnevik

8

25

Kinnevik

8

25

Kinnevik

8

25

Kinnevik

8

25, 37-40

Kinnevik/
Utanför

5

22

Kinnevik/
Utanför

5

22

Totalt antal och andel nyanställda och personalomsättning fördelat på åldersgrupp, kön och region
Träning och utbildning
Andel av medarbetarna som har regelbunden utvärG4-LA11 dering och uppföljning av prestation samt karriärutveckling, uppdelat på kön och anställningskategori
Mångfald och jämställdhet
G4-DMA
Sammansättning av beslutsfattande organ och
fördelning av anställda per anställningskategori
G4-LA12
avseende kön, åldersgrupp, minoritetsgrupp och
andra indikatorer på mångfald
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Kinnevik rapporterar inte fördelning av anställda avseende
minoritetsgrupp.

Investering
G4-DMA
Totalt antal och andel betydande investeringsavtal
Alla investeringar över 100 Mkr anses vara betydande
och kontrakt som omfattas av klausuler relaterade
investeringar.
G4-HR1
till mänskliga rättigheter, eller som genomgått
granskning för mänskliga rättigheter
Branschspecifika indikatorer: Upplysningar om produktansvar för finansbranschen
G4-DMA
Andel och totalt antal bolag i organisationens
G4-FS10 portfölj som organisationen har haft en dialog med i
frågor om miljö eller social påverkan
Andel tillgångar som genomgått miljömässig eller
G4-FS11
social granskning
SOCIAL PÅVERKAN

5

22

Kinnevik/
Utanför

5

22

Kinnevik/
Utanför

5

22

5

22

Antikorruption
Kinnevik/
Utanför
Kinnevik/
Utanför

G4-DMA
Verksamheter som granskats avseende korruptionG4-SO3
srisker
Kommunikation och utbildning gällande antikorG4-SO4
ruptionspolicy och processer
Efterlevnad
G4-DMA
Penningvärde av betydande böter samt totalt antal
G4-SO8 icke-monetära sanktioner för brott mot lagar och
bestämmelser

Under året har Kinnevik inte fått böter eller mottagit andra
sanktioner på grund av brott mot lagar och bestämmelser.
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