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Ordföranden har ordet

ATT SKAPA LÅNGSIKTIGA VÄRDEN

Kinneviks mission är att bygga digitala bolag som tillgodoser konsumenters väsentliga vardagsbehov. För att 
uppnå detta genomsyrar Kinneviks värderingar, aktiva ägarskap och långsiktiga perspektiv allt vi gör. Vi vet att 
för att kunna bygga bolag som genererar långsiktiga värden och värderingar, måste hållbarhet utgöra en inte-
grerad del av alla beslut vi tar. Vårt hållbarhetsengagemang är inte bara ett skydd mot ett minskat portföljvärde, 
utan även ett sätt att skapa värde genom att ge konsumenter fler och bättre val.

Som styrelseordförande är jag ytterst ansvarig för implementeringen 
av vår hållbarhetsagenda på Kinnevik, i våra portföljbolag och nya 
investeringar. Jag är även ordförande för vårt utskott dedikerat till 
god bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad (gover-
nance, risk and compliance (GRC)), som assisterar styrelsen i att 
övervaka bolagsstyrningsstrukturerna i Kinneviks portföljbolag, 
Kinneviks riskhanteringsprocesser och efterlevnad av tillämpliga 
lagar, förordningar och uppförandekoder.

HÅLLBARHETSRESULTAT

På sidan 8 hittar du en översikt av Kinneviks årliga utvärdering av 
våra portföljbolags hållbarhetsresultat, som baseras på bolagens 
resultat i förhållande till vårt ramverk för GRC. En av målsättningarna 
för året var att våra portföljbolag skulle påvisa en positiv utveckling. 
Baserat på de senaste utvärderingarna är jag glad att kunna med-
dela att majoriteten av våra existerande bolag har uppnått detta.

EN AKTIV DIALOG

Som en del av Kinneviks aktiva ägarskap träffar vårt GRC-utskott 
relevanta representanter från våra portföljbolag för att få insyn i de 
olika initiativ som implementerats i dessa bolag och, om lämpligt, 
bidra med vägledning. Under 2018 träffade vi representanter från 
Global Fashion Group, BIMA och Betterment i en konstruktiv dialog, 
och det är glädjande att se att alla tre bolagen visar förbättrade 
hållbarhetsresultat. Under året har de riskhanteringsramverk som 
implementerats i våra stora portföljbolag förstärkts. Särskilt har 
ledningsgruppernas förmåga att identifiera och definiera risk-
tolerans utvecklats vilket bidrar till att skapa en stabil grund för 
riskhantering inom våra bolag.

DUE DILIGENCE GÄLLANDE HÅLLBARHET

Under 2018 investerade Kinnevik i 10 nya bolag. Granskningar 
gällande hållbarhetsaspekter genomfördes för samtliga nya in-
vesteringar där bolagens hållbarhetsresultat utvärderades i för-
hållande till våra standarder. En handlingsplan för hållbarhet ska 
sättas tillsammans med ledningen för alla nya bolag för att adres-
sera alla eventuella väsentliga problem som identifierats under 
hållbarhetsgranskningen.

FN:S HÅLLBARHETSMÅL

Som undertecknare av FN:s Global Compact arbetar Kinnevik 
aktivt för att främja principerna gällande mänskliga rättigheter, 
arbetskraft, miljö och antikorruption. Vi granskar våra portföljbolags 
verksamheter med hänvisning till FN:s hållbarhetsmål, vilket du 
kan läsa mer om på sidan 14. Vi har höga ambitioner, och genom 
våra dedikerade och kunniga anställda på Kinnevik och våra port-
följbolag är jag övertygad om att vi kommer leverera långsiktigt 
aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag 
som på ett positivt sätt bidrar till samhället. 

Dame Amelia Fawcett

Styrelseordförande i Kinnevik

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Vår syn på hållbarhet
Överallt där vi är verksamma runt om i världen är vårt fokus att 
bygga digitala konsumentbolag som förbättrar människors liv. 
Som en aktiv ägare och ledande investerare har vi tydliga förvänt-
ningar på våra portföljbolag att de ska bedriva sin verksamhet på 
ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

För Kinnevik handlar hållbarhet om att skapa långsiktiga värden 
för aktieägarna och samhället genom att skapa välstyrda bolag 
som på ett positivt sätt bidrar till de samhällen där verksamheten 
bedrivs. Det innebär att vår definition av hållbarhet omfattar att 
skapa bra strukturer för GRC i våra portföljbolag samt sunda sociala, 
miljömässiga och ekonomiska system. 

Styrelsen ansvarar för Kinneviks övergripande strategi, där vår syn 
på hållbarhet som en integrerad del av vårt värdeskapande ingår. 
För att stödja integrationen av bra GRC i våra bolag har Kinnevik en 
särskild GRC-funktion. Syftet med GRC-funktionen är att driva och 

följa upp implementeringen av GRC- och hållbarhetsstrukturer på 
Kinnevik och i våra portföljbolag. Under 2016 etablerade Kinnevik 
ett GRC-utskott utsedd av styrelsen för att bistå densamma i arbetet 
med att övervaka dessa strukturer i Kinnevik och i portföljbolagen.

Intressentdialog
Att ha en nära dialog med våra främsta intressentgrupper är en av 
de viktigaste hörnstenarna i Kinneviks hållbarhetsarbete. I tabellen 
nedan återfinns de intressentgrupper som identifierats som viktigast 
för Kinnevik och de metoder vi använder för att föra dialog med 
dem. Intressentgrupperna identifierades genom diskussioner i 
styrelse och ledning som de grupper som i högsta grad påverkas 
av vår verksamhet samt har ett stort inflytande över Kinneviks 
möjlighet att implementera våra strategier eller uppnå våra mål. 
Fokusområdena för varje intressentgrupp lyftes fram i dialoger 
med Kinnevik under året. 

Sammanfattning av Kinneviks pågående intressentdialog

INTRESSENT- 
GRUPPER

METODER FÖR  
ENGAGEMANG FOKUSOMRÅDEN SVAR / RESULTAT

Medarbetare på  
Kinnevik och våra  
portföljbolag

Regelbunden kommunikation 
och möten, utvecklingssamtal 
en eller två gånger om året, 
årlig översyn av personliga 
mål samt ersättning.

Lika möjligheter, mångfald, 
balans mellan arbete och fritid, 
ekonomiska resultat, affärsetik, 
utvecklingssamtal, attraktiva 
ersättningsstrukturer, mission 
och vision, kultur, arbetsmiljö 
samt hälsa och säkerhet.

Strukturerat mottagande av 
nya medarbetare, talang-
hanteringsprogram, imple-
mentering av och utbildning 
i policyer och rutiner, såsom 
Uppförandekod, Whistle-
blower Policy, Corporate 
Responsibility Policy, Talent 
Management Policy och Med-
arbetarhandbok.

Investerare och  
analytiker

Årsredovisning och hållbar-
hetsrapport, kvartalsrapporter 
och webcasts, webbplats, 
möten med investerare och 
analytiker samt presentationer 
(road shows), pressmeddelan-
den och årsstämmor.

Hållbart ekonomiskt resultat, 
starka strukturer för bolagsstyr-
ning, riskhantering och regel-
efterlevnad, sunda sociala och 
miljömässiga strukturer.

Kontinuerlig kommunikation 
gällande finansiell utveck-
ling och hållbarhetsarbete, 
utveckling av GRC-standarder 
för portföljbolagen, imple-
mentering av och utbildning 
i policyer och rutiner, såsom 
Uppförandekoden, Corpo-
rate Responsibility Policy och 
Whistleblower Policy.

Portföljbolag Regelbunden kommunikation 
och möten, årliga utvärdering-
ar utifrån GRC-standarderna, 
aktiv representation i styrelser 
och utskott.

Hållbart ekonomiskt resultat, 
finansiellt och operativt stöd, 
sunda sociala och miljömässiga 
strukturer och affärsetik.

Kontinuerligt operativt stöd, 
granskning och implemente-
ring av GRC-arbetsflöden, po-
licyer och rutiner, deltagande 
i finansieringsrundor.

Myndigheter och  
lagstiftande organ

Dialog och möten med 
beslutsfattare på svenska 
myndigheter, årsredovisning 
och hållbarhetsrapport.

Upprätthålla en dialog gällande 
relevanta politiska och samhälls-
relaterade frågor, vara goda 
samhällsmedborgare, följa till-
lämpliga lagar, regler och stan-
darder i fråga om hållbarhet.

Implementering av policyer 
och riktlinjer för bolagsstyr-
ning, riskhantering, regelefter-
levnad och hållbarhet.
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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

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.

Baserat på vår analys av de fokusområden som identifierats i dialo-
gen 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

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

Dessa väsentlighetsaspekter återspeglar vår Corporate Responsibil-
ity 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.

OMFATTNING OCH RAMAR FÖR RAPPORTERINGEN

Denna rapport omfattar Kinneviks hållbarhetsresultat för perioden 
1 januari till 31 december 2018. Eftersom Kinnevik inte är ett rörelse-
drivande bolag innehåller inte rapporten någon information om 
frågor som endast är relevanta på portföljbolagsnivå.  

Kinnevik strävar efter att vara representerat i styrelsen samt att in-
neha 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.

De frågor som anses vara relevanta för portföljbolagen avser or-
ganisationerna 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.

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

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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Aktivt ägarskap - Kinneviks roll som aktiv ägare
Att driva en ambitiös hållbarhetsagenda i våra portföljbolag är en central del i Kinneviks roll som aktiv ägare. 
Vi tror att nyckeln till att uppnå lönsam tillväxt över tid är att bedriva verksamheter på ett ansvarsfullt sätt.  

GRC-STANDARDERNA

För Kinnevik handlar hållbarhet om att skapa långsiktigt aktieä-
garevärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som 
bidrar positivt till samhället. Kinneviks generella förväntningar på 
våra portföljbolags hållbarhetsresultat beskrivs i vår Corporate 
Responsibility Policy. Under 2014 inledde Kinnevik arbetet med att 
ta fram ett strukturerat ramverk för att definiera bästa praxis inom 
GRC och hållbarhet för våra bolag, för att mäta resultat samt ta fram 
prioriteringar och handlingsplaner. Kinneviks GRC-standarder togs 
fram utifrån intressentdialoger, jämförelser med likartade bolag 
och bästa praxis i branschen. 

GRC-standarderna omfattar 64 standarder som delats in i sex sek-
tioner och viktats i enlighet med deras betydelse för våra intressenter 
samt relevans för portföljbolagens hållbarhetsresultat. En översikt 
av GRC-standarderna återfinns i tabellen nedan. 

Poängsättningsprocessen

Kinnevik utför en årlig utvärdering av alla större portföljbolag, både 
noterade och onoterade, utifrån GRC-standarderna. Större bolag 
definieras som dem som redovisas separat i vår NAV-rapportering, 
eller med ett verkligt värde som överstiger 100 Mkr per den 31 de-
cember föregående kalenderår. Efter att bedömningen är slutförd 
poängsätter Kinnevik portföljbolagen baserat på till vilken grad de 
har uppfyllt var och en av standarderna. Bolagen får en total GRC-
poäng som kan följas upp över tid. Utvärderingen genomförs genom 
intervjuer med portföljbolagen och våra styrelserepresentanter 
samt genom GRC-funktionens återkommande besök hos bolagen.

Kinneviks GRC-standarder går vanligtvis långt utanför de lagstad-
gade kraven på de marknader där våra bolag bedriver verksamhet. 
Med det sagt, är det inte möjligt att nå en poäng på 100 procent över 
alla sektioner, eftersom våra portföljbolag och omständigheterna 
för deras verksamheter hela tiden förändras. 

Utvärdering av noterade bolag 

Våra börsnoterade portföljbolag utför en årlig självutvärdering för 
att bedöma hur de uppfyller GRC-standarderna. Självutvärderin-
gen jämförs med Kinneviks bedömning och större avvikelser tas 
upp för diskussion. Ledningsgruppen identifierar, tillsammans 
med Kinneviks styrelserepresentanter och GRC-funktionen, de 
främsta hållbarhetsriskerna och fastställer prioriteringarna inför 
nästkommande år. Efter att bolagets styrelse eller revisionsutskott 
har godkänt prioriteringarna implementeras den överenskomna 
hållbarhetsagendan och följs upp av ledningen.

Utvärdering av onoterade bolag 

Onoterade porföljbolag i ett tidigt utvecklingsskede gynnas ge-
nerellt av ett aktivt stöd på ledningsnivå för att implementera 
GRC-standarderna. Deras hållbarhetsresultat bedöms årligen av 
Kinneviks GRC-funktion tillsammans med bolagets ledning. En 
handlingsplan tas fram och godkänns av bolagets styrelse, där 
Kinnevik är representerat.  

Översikt av GRC-standarderna

SEKTION EXEMPEL PÅ INNEHÅLL VIKTNING

Organisation och struktur
• Ansvarsfördelning
• Styrelsens agenda
• Incitament för ledningen

11%

Bolagsstyrning
• Styrelsemedlemmar och utskott
• Uppförandekod
• System för uppgiftslämnande (Whistleblowing)

32%

Riskhantering • Policyer och ramverk
• Organisation 8%

Regelefterlevnad
• Affärsetik och antikorruption
• Sekretess och dataskydd
• Antitrust-/konkurrenspolicy

20%

Företagsansvar

• Regelefterlevnad i leverantörskedjan
• Medarbetarnas utveckling, hälsa, säkerhet och välbefinnande
• Mänskliga rättigheter
• Miljö

23%

Informationssäkerhet • Affärskontinuitet 6%
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2018 ÅRS GRC-UTVÄRDERING

Resultat från 2018 års utvärdering

Utvärderingen under 2018 omfattade 24 (18) bolag, 6 (5) noterade 
och 18 (13) onoterade, vilket motsvarar cirka 99 (98) procent av 
Kinneviks portföljvärde. En viktig reflektion från årets utvärdering 
är att de flesta bolagen har förbättrat sina GRC-poäng. Betterment 
har exempelvis implementerat ett robust riskhanteringsramverk 
för att bevaka alla större risker och hur effektiva alla eventuella 
riskhanteringsåtgärder är. Global Fashion Group har kartlagt lev-
erantörskedjan för dess egna märken och granskat väsentliga 
leverantörer för att säkerställa efterlevnad med den tillämpliga 
uppförandekoden. 

Den huvudsakliga utmaningen för våra portföljbolag är att sätta 
rätt ton från toppen avseende GRC och hållbarhet genom aktivt 
engagemang från styrelse och ledningsgrupp. Bolag i ett tidigt 
utvecklingsskede kämpar även generellt sett med att balansera 
GRC-utveckling och tillväxt. Även om informationssäkerhet har 
varit ett fokusområde för 2018 är det fortfarande ett område där 
många bolag befinner sig i ett tidigt skede av utvecklingen och 
därmed ofta får lägre poäng. Andra frågor som är högt upp på 
dagordningen för 2019 är att komma överens om handlingsplaner 
med alla våra nya portföljbolag och förbättra affärskontinuitetsru-
tiner i hela portföljen. 

En översikt av 2018 års utvärdering finns i tabellen nedan. De 
utvärderade bolagen har poängsatts på alla standarder. För att ta 
fram de totala poängen, har de sektionsspecifika poängen viktats i 
enlighet med deras betydelse samt de utvärderade bolagens bidrag 
till Kinneviks substansvärde. Under året har Kinnevik investerat i 
10 nya bolag. Alla de nya investeringarna har varit i bolag som 
befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede, vilket i viss utsträckning 
har kommit att påverka den totala poängen för 2018.

Mål för 2019

Målet för räkenskapsåret 2019 är att förbättra poängen inom alla 
sektioner av GRC-standarderna för våra existerande innehav och 
etablera en stabil grund för GRC och hållbarhet i alla nya bolag 
som Kinnevik kan komma att investera i under 2019.

Översikt av 2018 års GRC utvärdering

SEKTION MAXPOÄNG TOTALPOÄNG 2017 (viktad mot NAV) TOTALPOÄNG 2018 (viktad mot NAV)

Organisation och struktur 11 10 10

Bolagsstyrning 32 28 28

Riskhantering 8 6 7

Regelefterlevnad 20 17 17

Företagsansvar 23 18 18

Informationssäkerhet 6 4 3

TOTALT 100 81 83
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Sund bolagsstyrning och affärsetik
Som en ansvarstagande och aktiv ägare strävar Kinnevik efter att vara en förebild för våra portföljbolag. Viktiga 
hållbarhetsaspekter för oss som investmentbolag innefattar att ha en tydlig organisationsstruktur, starka policyer 
och strukturerade processer, samt robusta strukturer för bolagsstyrning, riskhantering och regelefterlevnad.

BOLAGSSTYRNING

Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår från svensk lagstiftning, 
Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt regler och 
rekommendationer utfärdade av relevanta självreglerande organ. 
Kinnevik följer Svensk kod för bolagsstyrning. 

Ansvaret för hållbarhetsfrågor är fördelat mellan Kinneviks styrelse, 
GRC-utskottet, Riskkommittén, vd och chefsjuristen. Styrelsen ans-
varar för Kinneviks övergripande strategi, inklusive hållbarhets-
arbetet, och är väl förtrogen med Kinneviks hållbarhetspolicyer 
och -processer. 

GRC-utskottet utgörs av en undergrupp inom styrelsen och utses 
av styrelsen för att hjälpa till med övervakningen av bolagsstyrn-
ingsstrukturer i Kinneviks portföljbolag, Kinneviks riskhanterings-
processer samt efterlevnad av lagar, regler och uppförandekoder. 
Mer information om Kinneviks beslutsfattande organ och deras 
arbete återfinns på sidan 23-26 i årsredovisningen.

Kinneviks viktigaste hållbarhetspolicyer är vår Uppförandekod, 
Whistleblower Policy och Corporate Responsibility Policy. Dessa 
har kommunicerats till alla anställda och styrelseledamöter. 

Samtliga medarbetare och representanter för Kinnevik 
förväntas följa Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har en  
introduktionsprocess för nya medarbetare som introducerar dem 
till Uppförandekoden, vilken inkluderar bestämmelser om anti-
korruption och affärsetik, samt andra viktiga riktlinjer och processer. 
Såsom det anges i Kinneviks Whistleblower Policy förväntar vi oss 
även att alla medarbetare, såväl som relevanta tredje parter som 
samarbetar med bolaget, träder fram och meddelar om man kän-
ner allvarlig oro för någon del av Kinneviks arbete. 

En del av investeringsteamets ersättning är kopplad till ut-
vecklingen av hållbarhetsresultatet och GRC-poängen i deras 
respektive portföljbolag.

RISKHANTERING

Kinneviks styrelse ansvarar för den interna kontrollen i enlighet med 
aktiebolagslagen samt Svensk kod för bolagsstyrning. Kinneviks risk-
ramverk finns beskrivet i Riskhanteringspolicyn. Kinneviks ledning 
har etablerat en Riskkommitté som träffas minst en gång i kvartalet 
för att granska de mest väsentliga riskerna, utvecklingen sedan det 
senaste mötet samt hur effektiva riskhanteringsåtgärderna har varit. 
Riskkommitténs arbete presenteras regelbundet för GRC-utskottet 
och Revisionsutskottet. 

REGELEFTERLEVNAD

Kinneviks regelefterlevnadsramverk fokuserar i första hand på 
lagar och regler som styr noterade bolag i Sverige, däribland 
Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, EU-förordningen 
om marknadsmissbruk (596/2014), aktiebolagslagen, samt 
andra lagar och regler hänförliga till Kinneviks verksamhet och 
investeringar. GRC-utskottet och Revisionsutskottet uppdateras 
regelbundet gällande status för regelefterlevnaden. En 
granskning av efterlevnaden av de lagar och regleringar som 
gäller för svenska börsnoterade bolag genomförs årligen för 
att säkerställa fullständig efterlevnad och identifiera eventuella 
förbättringsområden.

Kinnevik genomför årligen en obligatorisk utbildning i regel-
efterlevnad för alla medarbetare, och gör även regelbundet 
djupdykningar i vissa frågor, såsom anti-korruption och 
leverantörskedjan. 

DUE DILIGENCE-GRANSKNINGAR GÄLLANDE HÅLLBARHET 
VID INVESTERINGAR I NYA BOLAG

Hållbarhet och GRC är ett separat arbetsflöde i due diligence-
processen för alla Kinneviks nya investeringar i privata bolag. Alla 
potentiella nya investeringar utvärderas utifrån sina hållbarhetsre-
sultat och hållbarhetsstrukturer, och väsentliga risker identifieras. Vi 
använder GRC-standarderna som bas för granskningen, vilken görs 
genom diskussioner och intervjuer med bolagets ledningsgrupp. 
Due diligence-processen gällande hållbarhet innefattar bland an-
nat granskning avseende mänskliga rättigheter och en bedömning 
av korruptionsrisker. Om ett potentiellt investeringsobjekt inte 
följer relevanta standarder, eller inte bedöms vara mottagligt för 
nödvändiga förbättringar, avstår Kinnevik från investeringen. Håll-
barhetsgranskning genomförs av GRC-funktionen med stöd från 
relevanta medlemmar från investeringsteamet och, om nödvändigt, 
externa rådgivare. 

Under 2018 investerade Kinnevik i 10 nya bolag som alla genomgick 
en due diligence-granskning gällande hållbarhet. För att addres-
sera väsentliga avvikelser som identifierats, ska handlingsplaner  
för hållbarhet tas fram med alla nya portföljbolag.
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Hållbart ekonomiskt resultat
Att vara ett finansiellt starkt bolag är nödvändigt för att skapa långsiktigt värde för våra intressenter och för att 
stödja våra bolag i att nå lönsam tillväxt på ett hållbart sätt. 

18%

DE SENASTE  
10 ÅREN

12%

DE SENASTE  
30 ÅREN

-1%

DE SENASTE  
5 ÅREN

-16%

DE SENASTE  
12 MÅNADERNA

 

Totalavkastningen är beräknad under antagande att aktieägaren har återinvesterat samtliga kontant- och sakutdelningar i Kinnevikaktien.

Ekonomiskt värde som har skapats

Erhållen utdelning

Avyttringar av 
finansiella tillgångar

Erhållen ränta

1 887

1 610

0

Ekonomiskt värde som har distribuerats

Lämnad utdelning

Investeringar i 
finansiella tillgångar

Rörelsekostnader inklusive 
medarbetarnas löner

Betald ränta

(6 497)

(2 731)

(268)

(48)

Kinneviks ekonomiska värde som skapats och distribuerats under 2018, Mkr

RESULTAT FÖR 2018

Under 2018 minskade Kinneviks substansvärde med 22 procent till 
70,5 Mdkr (90,6), främst till följd av en negativ aktiekursutveckling 
i Zalando och andra e-handelsbolag. Totala investeringar för året 
uppgick till 2,7 Mdkr (4,8). Totala avyttringar uppgick till 1,6 Mdkr 
(5,3). Kinnevik avslutade 2018 med en nettoskuld på 2,9 Mdkr (1,1), 
motsvarande en belåningsgrad på 4 (1) procent av portföljens värde.

Kinnevik konsoliderar inte sina rörelsedrivande dotterföretag och 
har ett negativt rörelseresultat. Därmed är Kinnevik inte föremål 
för någon bolagsskatt.
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Team, mångfald och välmående
Vår största tillgång är och har alltid varit våra medarbetare. Att attrahera och behålla bra personer är därför 
centralt för oss. Kinnevik anser att mångfald är en tillgång och en möjlighet till värdeskapande och vi utnyttjar 
till fullo de möjligheter som uppstår genom att anställa medarbetare med olika bakgrunder och perspektiv.  

ETT LITET TEAM MED STOR MÅNGFALD

Även om arbetsuppgifterna kan förändras över tiden är våra vär-
deringar alltid desamma. Kinneviks medarbetare delar en anda av 
entreprenörskap samt en tro på att bygga upp bolag långsiktigt, 
långvariga partnerskap, personligt ansvarstagande, flexibilitet samt 
vikten av ansvarsfulla investeringar.  

Kinnevik är en stark förespråkare av mångfald och lika möjligheter. 
Det avspeglas i vår organisations sammansättning, där totalt åtta 
olika nationaliteter finns representerade. Kinneviks organisation 
omfattade 37 (37) anställda i genomsnitt under 2018, varav 24 
i Stockholm och 13 i London (omräknat till heltidsanställningar 
“FTE”). Investeringsorganisationen är huvudsakligen baserad i 
London och bestod av elva personer. Därtill, under 2018 hade 
Kinnevik 26 medarbetare inom Finance, Legal, GRC, Corporate 
Communications, HR och Administration.  Alla medarbetare utom 
två, båda kvinnor, har tillsvidareanställningar. Alla anställda utom 
två, båda kvinnor, arbetar heltid. 

Andelen kvinnliga medarbetare i Kinnevik var i genomsnitt 44 (43) 
procent under 2018. Andelen kvinnor i Kinneviks investeringsor-
ganisation var 17 (16) procent och i styrelsen 43 (30) procent. 
Under de närmaste åren strävar vi efter att öka andelen kvinnor, 
både i ledningsgruppen och investeringsorganisationen och vi 
vet att valberedningen delar vår ambition i förhållande till sam-
mansättningen av vår styrelse.

EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Kinnevik erbjuder medarbetarna löpande möjligheter att utveckla 
sina yrkeskunskaper och ta ökat ansvar för att skapa värde för Kin-
nevik och våra portföljbolag. Eftersom vi är en liten organisation 
kan vi individanpassa karriärutvecklingen och utbildningen för varje 
medarbetare. Löpande utvärdering av medarbetarnas prestationer 
och framgång i att uppfylla sina mål är viktigt för att Kinnevik ska 
kunna erbjuda lämpliga personliga utvecklingsverktyg på individ- 
och gruppnivå. Alla medarbetare deltar årligen i utvecklingssamtal 
och har personliga mål som granskas två gånger per år.

Kinnevik utökade teamet med åtta nya medarbetare under 2018, 
och tre personer lämnade Kinnevik, undantaget medarbetare som 
hade visstidsavtal som löpte ut eller som gick i pension. Andelen 
nyanställningar uppgick totalt till 22 (11) procent och personalom-
sättningen till 8 (13) procent för 2018.

Under 2018 var den genomsnittliga föräldraledigheten 0 (3) veckor  
för män och 52 (48) veckor för kvinnor. Det avser föräldraledighet 
som påbörjades under 2018 och inkluderar hela antalet veckor, 
och kan därför sträcka sig till följande år. 

Den låga sjukfrånvaron, under 1 (<1) procent av den totala ar-
betstiden, vittnar om Kinneviks ansträngningar att förbättra våra 
medarbetares hälsa, bland annat genom en sjukvårdsförsäkring.

NYANSTÄLLNINGAR SUMMA ANDEL
Sverige 20–29 30–39 40–49 50+
Kvinnor 4 0 0 0

8 22%
Män 1 0 2 1
Storbritannien
Kvinnor 0 0 0 0

0 0
Män 0 0 0 0

PERSONALOMSÄTTNING SUMMA ANDEL
Sverige 20–29 30–39 40–49 50+
Kvinnor 0 1 0 0

2 8%
Män 0 0 1 0
Storbritannien
Kvinnor 0 0 0 0

1 1 %
Män 0 0 1 0

Not: Andelen nyanställningar och personalomsättning beräknas i relation till det 

genomsnittliga antalet heltidsanställda (FTE) i respektive region under året.

Nyanställningar och personalomsättning under 2018

2
3

8 8

4

9

2 1

20-29 50+40-4930-39

Medarbetarnas åldersfördelning under 2018 (FTE)

Kvinnor

Män

1 0 1

4

1 0

40-49 60+50-59

Åldersfördelning i styrelsen under 2018 (FTE)

Kvinnor

Män
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AKTIVITET TON CO2e

Affärsresor 613 95%

Lokaler 10 2%

Företagets egna / leasade fordon 20 3%

Inköpt material 2 0%

SUMMA 645 100%

Sammanfattning per aktivitet

SCOPE TON CO2e

1 Företagets egna / leasade fordon 17 3%

2 Elförbrukning och fjärrvärme 9 1%

3 Tjänsteresor och avfallshantering 619 96%

SUMMA 645 100%

Sammanfattning per Scope

Kinneviks utsläpp 2018

Miljömässig påverkan
Alla bolag har en påverkan på miljön. Vi tycker att det är viktigt att mäta, kompensera och minska Kinneviks  
negativa påverkan för att kunna vara en förebild för våra portföljbolag. 

BERÄKNING AV VÄXTHUSGASUTSLÄPP 

Kinnevik genomför en årlig beräkning av utsläppen av växthusgaser 
(Greenhouse Gases ”GHG”) som kvantifierar de totala växthusgaser 
som genereras direkt och indirekt av vår verksamhet. Det här är 
Kinneviks tredje årliga beräkning och det ger oss ett verktyg för att 
följa upp och minska vår klimatpåverkan. Beräkningen kvantifierar 
de sju växthusgaserna enligt Kyoto-avtalet och mäts i enheten 
koldioxidekvivalens, eller CO2e.

Nedan följer en sammanfattning av resultaten. Hela rapporten om 
våra utsläpp av växthusgaser finns på vår webbplats www.kinnevik.
com. Rapporten omfattar Kinnevik AB och Kinnevik Capital Ltd. 

Resultat från 2018 års beräkning av växthusgasutsläpp

Under 2018 genererade Kinnevik totalt 645 (602) ton CO2e, 
motsvarande 17,6  (16,1) ton per medarbetare omräknat i 
antal heltidsanställningar.

Sammanfattning per växthusgas

VÄXTHUSGAS GLOBAL UPPVÄRM-
NINGPOTENTIAL

TON  
CO2E

Koldioxid (CO2) 1 570

Metan (CH4) 25 0,032

Kväveoxid (N2O) 298 2,86

Övriga gaser (CO2e) 1 71,4

SUMMA 645

Kinnevik arbetar fortlöpande med att minska vår miljöpåverkan. 
Vår mest betydande miljöpåverkan kommer från tjänsteresor, som 
nästan enbart utgörs av flygresor och som motsvarar 95 (95) procent 
av de totala utsläppen under 2018. 

Metod och antaganden

Bedömningen har gjorts i enlighet med World Business Coun-
cil for Sustainable Development och World Resources Institute’s 
Greenhouse Gas Protocol; a Corporate Accounting and Reporting 
Standard, inklusive GHG Protocol Scope 2 Guidance. Detta pro-
tokoll betraktas som nuvarande bästa praxis för rapportering av 
växthusgasutsläpp för företag och organisationer.

All användning av de bilar som bolaget ägde under 2018 har 
tagits med i bedömningen, även om de främst används av me-
darbetarna utanför arbetet för personliga ändamål. Bensinen är 
föremål för förmånsbeskattning.

Fjärrvärme för kontoret i Stockholm ingår redan i ett program för 
klimatkompensation direkt genom leverantören.

KLIMATKOMPENSATION - KINNEVIK ÄR KOLDIOXIDNEUTRALT

Kinnevik tar ansvar för våra koldioxidutsläpp genom att klimat-
kompensera samtliga utsläpp. För varje ton koldioxid som genereras 
av Kinneviks egen verksamhet kompenserar vi ett ton koldioxid, 
och uppnår därmed koldioxidneutralitet. För 2018 har Kinnevik 
fortsatt att klimatkompensera genom att bidra till det lokala åter-
beskogningsinitiativet i San Juan de Limay i Nicaragua. Initiativet 
är utformat och verifierat i enlighet med Plan Vivo Standard, den 
äldsta standarden för klimatskyddsprojekt inom området för mar-
kanvändning. Projekten måste utgå från en helhetssyn och bekämpa 
både avskogning och fattigdom, med fokus på återbeskogning.  
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Bidrar till FN:s hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals)
Som undertecknare av FN:s Global Compact arbetar Kinnevik aktivt för att främja principerna gällande män-
skliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption. I september 2015 introducerade FN sin Agenda 2030 
för hållbar utveckling, som stöds av 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals 
“SDGs”). Agendan är en handlingsplan för människa, miljö och välstånd som har antagits av FN:s generalför-
samling. Under 2018 gjorde Kinnevik en genomgång av hur vår verksamhet, däribland vår påverkan genom 
portföljbolagen, kan bidra till hållbarhetsmålen. Nedan återfinns exempel på områden där Kinnevik anser sig 
ha möjlighet att bidra.

SDG 3 – GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Skalbara lösningar som förbättrar tillgången till, och kvaliteten på, 
sjukvård är ett av Kinneviks fokusområden för nya investeringar. I 
januari 2016 gjorde Kinnevik sin första investering i den digitala 
hälsovårdstjänsten Babylon baserad i Storbritannien. Därtill in-
vesterade Kinnevik i mars 2017 i Livongo, ett USA-baserat digitalt 
hälsovårdsbolag med inriktning på hantering av diabetes, en av 
världens mest utbredda och snabbast ökande kroniska sjukdomar. 
Läs mer om Babylon i fallstudien på nästa sida.

SDG 5 – JÄMSTÄLLDHET

Kinneviks Uppförandekod anger att samtliga medarbetare ska ha 
lika möjligheter utifrån kompetens, erfarenhet och arbetspresta-
tioner oavsett kön. Kinnevik uppmanar också alla sina medarbetare 
att ta ut föräldraledighet. Läs mer om mångfald och jämställdhet 
i Kinneviks team på sidan 11 i årsredovsiningen. 

Ett viktigt fokusområde i arbetet med GRC-standarderna gente-
mot våra portföljbolag innefattar att ta fram och implementera en 
Uppförandekod som bland annat innehåller bestämmelser i fråga 
om jämställdhet. GRC-standarderna anger även att portföljbolagen 
ska anta en policy mot diskriminering. Därtill engagerar vi oss aktivt 
i våra portföljbolag för att öka andelen kvinnor i deras styrelser.

SDG 12 –  HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

För Kinnevik innebär erbjudandet av valmöjligheter även att 
tillhandahålla hållbara alternativ. Genom att investera i Karma 
bidrar Kinnevik till en mer hållbar inställning till konsumtion och 
produktion av mat. Karmas målsättning är att säkerställa att bra 
mat aldrig slängs och att leda omställningen till ett mer hållbart 
samhälle. Läs mer om Karma i fallstudien på nästa sida. 

SDG 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

Kinneviks Uppförandekod och GRC-standarder fastslår att Kinnevik 
och dess portföljbolag har nolltolerans mot mutor och andra for-
mer av korruption. Läs mer om BIMAs samarbete med Kambodjas 
Antikorruptionsenhet i fallstudien på nästa sida. 

SDG 17 – GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Som en av grundarna av Reach for Change är Kinnevik aktivt en-
gagerad i deras uppdrag att identifiera exceptionella sociala entre-
prenörer och hjälpa dem att utveckla innovationer som storskaligt 
förbättrar barns liv. Läs mer om Reach for Change och deras arbete 
i fallstudien på nästa sida.

KINNEVIKS UPPFÖRANDEKOD

Som ett bevis på Kinneviks engagemang i att bedriva verksamhet i enlighet med de högsta etiska standarderna har vi antagit en Upp-
förandekod som samtliga chefer och medarbetare på Kinnevik förväntas följa utan undantag. Uppförandekoden innehåller bland annat 
bestämmelser om antikorruption samt affärsetik, mänskliga rättigheter, att behandla kollegor med respekt och upprätthålla arbets-
standarderna. Därutöver avspeglar vår Corporate Responsibility Policy och GRC-standarderna, som vi använder för att mäta och främja 
framstegen i hållbarhetsarbetet i våra portföljbolag, de förväntningar vi har på våra bolag och deras leverantörer inom dessa områden.

FNs hållbarhetsmål
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Milvik erbjuder, under varumärket BIMA, prisvärda och 
unikt utformade liv- och sjukförsäkringar via mobiltele-
fon. BIMA är verksamma i 14 länder i Afrika, Asien, Lati-
namerika och Västindien. 

BIMA är den största leverantören av livförsäkringar i Kambodja 
och har ingått i ett officiellt samarbete med Kambodjas Antikor-
ruptionsenhet (“ACU”) för att öka transparensen i bolagets af-
färspraxis genom att underteckna ett samförståndsavtal på ACUs 
huvudkontor. I ett land där hela vardagen präglas av korruption 
är enda vägen att bekämpa korruption genom samarbeten med 
den privata sektorn.

SDG 16: BIMA – försäkringar

Karma är en marknadsplats som kopplar samman 
konsumenter med lokala restauranger och mataffärer 
som har ett överskott av mat. Genom att låta kunder 
köpa osåld mat till ett rabatterat pris i appen, reducerar 
Karma matavfall.

Varje år ruttnar ca 1/3 av all producerad mat. Genom att ge res-
tauranger, caféer och mataffärer möjligheten att sälja deras över-
skott av mat på Karmas app, har över 284 ton mat räddats.  Sen 
lanseringen har Karma lockat till sig över 500 000 appanvändare. 

SDG 12: Karma - överskottsmat

Babylon är en digital sjukvårdstjänst verksam i Storbri-
tannien, Irland och Rwanda. Bolaget kombinerar mobil 
teknik och artificiell intelligens med medicinsk expertis, 
med målet att göra sjukvården mer tillgänglig och mindre 
kostsam för människor över hela världen. 

Nästan hälften av världens befolkning har begränsad tillgång till 
sjukvård av god kvalitet. Ändå har de flesta av oss, oavsett var vi 
bor, en mobiltelefon i fickan. Babylon kombinerar den senaste 
tekniken med de bästa läkarnas kunskap och erfarenhet för att 
göra sjukvård enklare, bättre, mer tillgänglig och billigare för 
människor överallt.

SDG 3: Babylon – digital sjukvård

Reach for Change är en ideell organisation grundad av 
Kinnevik som hjälper sociala entreprenörer att utveckla 
innovationer som skapar en bättre värld för barn. Reach 
for Change hittar och utvecklar Change Leaders – lokala 
entreprenörer med innovativa lösningar som hjälper barn. 

Reach For Change organisationen stöttar entreprenörer i att 
utveckla sina innovationer genom finansiering, tillgång till affärs-
kunskap och nätverksmöjligheter. Reach for Change startades 
i Sverige 2010 och finns idag i 18 länder på tre kontinenter.

SDG 17: Reach For Change

10/15
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GRI-index 
Kinneviks hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2018 och är 
sammanställd enligt Global Reporting Initiatives (“GRI”) Standarder 
för hållbarhetsrapportering: Core nivå tillsammans med relevanta 
avsnitt av det branschspecifika tillägget GRI Standarder Upplysnin-
gar för Finansiella tjänster. För en beskrivning av hur vi har identi-
fierat väsentlighetsaspekterna, se sidan 6 i årsredovisningen. Det 
här är Kinneviks tredje hållbarhetsrapport och Kinnevik avser att 
fortsätta med denna typ av rapportering årligen. Hållbarhetsrap-
porten 2018 har översiktligt granskats, se utlåtandet på sidan18.

UPPLYSNINGAR OM TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Kinnevik utvärderar fortlöpande vår ansats inom varje respektive 
väsentligetsaspekt för att identifiera eventuella förbättringsområden 
och vidta lämpliga åtgärder. 

Ekonomi (GRI väsentlighetsaspekt; Hållbart ekonomiskt 

resultat)

Kinnevik är medvetet om att nyckeln till att uppnå lönsam tillväxt 
över tid är att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt. Vi 
anser även att ett bra hållbarhetsresultat är en förutsättning för en 
gynnsamt ekonomisk utveckling. Vi har avsatt en del av de kort-
siktiga incitamenten för vårt investeringsteam till GRC-resultaten i 
deras portföljbolag. Kinnevik har utvecklat ett strukturerat program 
som fortlöpande utbildar vårt team inom hållbara och ansvarsfulla 
investeringar. 

Utsläpp (GRI väsentlighetsaspekt; Miljömässig påverkan)

Kinnevik genomför en årlig beräkning av utsläppen av växthus-
gaser som kvantifierar de totala växthusgaser som produceras 
direkt och indirekt av vår verksamhet. Det här är Kinneviks tredje 
årliga beräkning och det ger oss ett verktyg för att följa upp, öka 
medvetenheten om och minska vår klimatpåverkan. 

För mer information om våra utsläpp, se Kinneviks rapport om 
växthusgasutsläpp (Greenhouse Gas Protocol Report 2018) 
på www.kinnevik.com.

Anställning och utbildning, Mångfald och lika möjligheter, 

Investeringar, Upplysningar om produktansvar för 

finansbranschen, Antikorruption och efterlevnad (GRI 
väsentlighetsaspekter; Aktivt ägarskap, Sund bolagsstyrning 

och affärsetik, och Team, mångfald och välmående)

Eftersom vi är en liten organisation kan vi individanpassa karriärut-
veckling och utbildning för varje medarbetare. Löpande utvärdering 
av medarbetarnas prestationer och framgång i att uppfylla sina mål 
är viktiga för att Kinnevik ska kunna erbjuda lämpliga personliga 
utvecklingsverktyg på individ- och gruppnivå. Alla medarbetare 
deltar årligen i utvecklingssamtal och har personliga mål som 
granskas två gånger per år.

Under 2017 uppdaterade vi våra GRC-standarder och tog fram ett 
ramverk för att mäta GRC-resultatet i våra bolag. GRC-utskottet och 
Revisionsutskottet får regelbundet uppdateringar gällande status 
för efterlevnaden av gällande lagar, regler och riktlinjer. En årlig 
granskning genomförs i förhållande till lagar och regleringar som 
avser börsnoterade bolag i Sverige. Kinnevik genomför årligen 
obligatoriska utbildningar i regelefterlevnad för alla medarbetare, 
och gör även regelbundet djupdykningar i vissa frågor, såsom 
antikorruption och leverantörskedjan.

Av vår Uppförandekod, Whistleblower Policy, Talent Management 
Policy och Medarbetarhandbok framgår både hur vårt arbete med 
och våra förväntningar på medarbetarna ser ut i fråga om vårt sätt 
att bedriva verksamheten. 

https://www.kinnevik.com/globalassets/documents/1.-sustainability/kinnevik-2016-greenhouse-gas-protocol-assessment.pdf
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GRI-UPPLYSNING
REDOVISAT  

(J/N)
KOMMENTAR

SIDA  
I ÅR

GRI 102-1 Organisationens namn (2016) J 19

GRI 102-2 Verksamhet, märken,  produkter och tjänster (2016) J 19

GRI 102-3 Huvudkontorets placering (2016) J 19

GRI 102-4 Länder där organisationen är verksam (2016) J 43, 55-56

GRI 102-5 Ägarstruktur och bolagsform (2016) J 19, 21

GRI 102-6 Marknader där organisationen är verksam (2016) J 19

GRI 102-7 Organisationens storlek (2016) J 11, 19, 38

GRI 102-8 Information om anställda och andra som arbetar  för organisationen (2016) J Två anställda är visstidsanställda och två anställda job-
bar deltid (alla är kvinnor).

11

GRI 102-9 Leverantörskedja (2016) J Kinnevik köper tjänster och produkter till kontorsverk-
samheten i Stockholm och London samt konsulttjänster 
i samband med förvärvs- och försäljningsprocesser 
samt utvecklingsprocesser. Leverantörerna är primärt 
verksamma i Norden och Storbritannien.

GRI 102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedjan (2016) J Inga väsentliga förändringar har ägt rum.

GRI 102-11 Försiktighetsprincipen (2016) J Se Kinneviks Corporate Responsibility Policy på www.
kinnevik.com.

GRI 102-12 Externa intiativ (2016) J FNs Global Compact, GRI Hållbarhetsstandarder: Core 
option och Our Impacts.

GRI 102-13 Medlemskap i föreningar (2016) J Stockholms handelskammare, Handelshögskolan i 
Stockholm, Brilliant Minds och Reach for Change.

GRI 102-14 Uttalande från ledande beslutsfattare (2016) J 4

GRI 102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer (2016) J 7, 9, 15

GRI 102-18 Bolagsstyrningsmodell (2016) J 23

GRI 102-40 Intressentgrupper (2016) J 5

GRI 102-41 Kollektivavtal (2016) J Inga (noll) medarbetare omfattas av sådana avtal 
Däremot är mötes- och föreningsfriheten fastslagen i 
vår uppförandekod.

GRI 102-42 Principer för identifiering och urval av intressenter (2016) J 5

GRI 102-43 Metod för intressentdialog (2016) J Intressenter har inte konsulterats specifikt för upprät-
tandet av Hållbarhetsrapporten 2018.

5

GRI 102-44 Viktiga frågor som lyfts av intressenter (2016) J 5

GRI 102-45 Enheter som ingår i den  finansiella redovisningen  (2016) J 55

GRI 102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsning (2016) J 5-6, 15

GRI 102-47 Lista över väsentliga aspekter (2016) J 6

GRI 102-48 Förändringar av information (2016) J Inga korrigeringar har ägt rum.

GRI 102-49 Väsentliga förändringar sedan föregående rapport (2016) J Inga väsentliga förändringar har ägt rum.

GRI 102-50 Redovisningsperiod (2016) J 6, 15

GRI 102-51 Datum för den senaste rapporten (2016) J Hållbarhetsrapporten 2018 omfattar Kinneviks hållbar-
hetsresultat för perioden 1 januari till 31 december 
2018.
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GRI-UPPLYSNING
REDOVISAT  

(J/N)
KOMMENTAR

SIDA  
I ÅR

GRI 102-52 Redovisningscykel (2016) J 6

GRI 102-53 Kontaktperson för redovisningen (2016) J Torun Litzén, Informationsdirektör: +46-8-562 000 83

GRI 102-54 Redovisning i enlighet med  GRI Standarder (2016) J 15

GRI 102-55 GRI innehållsindex (2016) J 16-17

GRI 102-56 Granskning och bestyrkande (2016) J Hållbarhetsredovisningen 2018 har översiktligt 
granskats.

18

GRI 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar (2016) J Aktivt ägarskap berör våra portföljbolag och Kinneviks 
påverkan på dessa. Alla andra aspekter berör Kinneviks 
egna verksamhet och vår egen påverkan på denna.

6, 15

GRI 103-2 Hållbarhetsstyrning (2016) J Givet typen av Kinneviks väsentliga aspekter, har vi 
inte implementerat någon särskild klagomålsprocess 
för dessa utöver vår Whistleblower Policy. I den mån 
detta är tillämpligt på Kinneviks väsentliga aspekter 
har dessa inkluderats under respektive avsnitt som 
beskriver dessa aspekter. 

7-12, 15

GRI 103-3 Utvärdering av hanteringen  och resultat av utvärderingen (2016) J 15

AKTIVT ÄGARSKAP

GRI 412-3 Väsentliga investeringar och avtal som omfattar bestämmelser om mänskliga rättigheter eller som 
genomgått granskning avseende mänskliga rättigheter (2016)

J Samtliga nya investeringar i privata bolag genomgår 
en hållbarhets due diligence process baserad på 
våra GRC-standarder som inkluderar efterlevnad av 
relevanta mänskliga rättigheter.

10

GRI-FS10 Andel av bolagen som organisationen har interagerat med gällande miljö eller sociala frågor J Alla större portföljbolag omfattas av GRC-standarderna. 7-8

GRI 205-1 Andel och antal affärsenheter  som analyserats avseende risk  för korruption (2016) J Alla större portföljbolag omfattas av GRC-standarderna. 7-8

SUND BOLAGSSTYRNING OCH AFFÄRSETIK

GRI 205-2   Kommunikation och utbildning avseende anti-korruptionspolicyer och processer (2016) J Uppförandekoden omfattar anti-korruption och kom-
municeras till alla anställda och styrelseledamöter. 
Givet Kinneviks verksamhet, arbetar vi endast med ett 
fåtal men välkända leverantörer varför vi inte kommuni-
cerar vår anti-korruptions policy och process gentemot 
sådana leverantörer. Det finns ingen tillgänglig data 
över hur många anställda som genomgått anti-
korruptionsutbildning. 

9

GRI 419-1 Bristande efterlevnad av lagar och förordningar på det sociala och ekonomiska området (2016) J Inga böter eller andra sanktioner har mottagits under 
2018.

HÅLLBART EKONOMISKT RESULTAT

GRI 201-1    Direkt genererat och distribuerat ekonomiskt värde (2016) J 10

TEAM, MÅNGFALD OCH VÅLMÅENDE

GRI 401-1 Personalomsättning (2016) J 11

GRI 404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärsutveckling (2016) J 100 % av medarbetarna. 11

GRI 405-1 Sammansättning av styrelse, ledning och anställda (2016) J 11, 24-27

MILJÖMÄSSIG PÅVERKAN 

GRI 305-1   Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) (2016) J Bolagets egna eller långtidsleasade fordon. 12

GRI 305-2 Indirekta, energirelaterade,  utsläpp av växthusgaser  (Scope 2) (2016) J Elförbrukning och fjärrvärme. 12

GRI 305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) (2016) J Tjänsteresor med flyg, tåg och taxi, kontorsmaterial/
pappersförbrukning och avfall från fastigheter.

12
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TILL KINNEVIK AB (PUBL)

Inledning

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik AB”) att översiktligt granska Kinnevik AB:s hållbarhetsredovisning för år 
2018. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning i GRI-index på sidan 16-17.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhetsredovisningen

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier, vilka 
framgår på sidan 15 i årsredovisningen, och utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guidelines (utgivna av The Global Reporting 
Initiative (GRI)) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. 
Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte innehåller 
väsentliga fel, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar 
av historisk finansiell information. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt IAASBs standarder för revision och god revisionssed i övrigt har.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket 
innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga 
krav i lagar och andra författningar. Vi är oberoende i förhållande till Kinnevik AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir 
medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts.

Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga 
för upprättande av hållbarhetsredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att hållbarhetsre-
dovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.

Stockholm den 28 mars 2019

Deloitte AB

Jan Berntsson Lennart Nordqvist

Auktoriserad revisor Specialistmedlem i FAR

REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV  
KINNEVIK AB:S HÅLLBARHETSREDOVISNING
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