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rets resultat

Kinneviks substansvärde uppgick till 

73,3 Mdkr eller 265 kronor per aktie 

vid slutet av 2019, en ökning under 

helåret ed 1 pro ent  inkl sive 
betald utdelning. Utvecklingen av 

substansvärdet drevs framför allt av den starka 

aktiekursutvecklingen i Zalando och Tele2.

Våra stora noterade bolag

Zalando är vårt största innehav och en hörnsten 

i vår tillväxtportfölj. Trots att bolaget har haft en 

minst sagt imponerande tillväxt sedan vår första 

investering för nästan tio år sedan, tror vi att Za-

lando kommer att fortsätta dra nytta av den stora 

potentialen i sina marknader. I september mins-

kade vi vår ägarandel från 31 till 26 procent för att 

bibehålla vår investeringstakt i privata tillväxtbolag. 

Zalando passar väl in i vår strategi och vi stöttar 

bolagets ambition att fortsätta investera i tillväxt 

för att bli ”utgångspunkten för mode”.

Efter samgåendet med Com Hem under 2018 

är Tele2 den ledande operatören inom mobil- och 

fasttelefoni i Sverige och Baltikum och tillhandahål-

ler även digitala tjänster på vår svenska hemma-

marknad. Med sin starka intjäningsförmåga, sina 

disciplinerade avyttringar av icke-kärnverksamheter 

och fokus på att upprätthålla en effektiv kapital-

struktur, möjliggör Tele2s utdelningspolicy fortsatta 

investeringar i våra mindre mogna bolag, samtidigt 

som det ger stabilitet till vår portfölj som helhet.  

Strategiskt skifte mot tillväxtbolag

I december slutfördes utdelningen av vårt innehav 

i Millicom till aktieägarna. Denna betydande vär-

deöverföring till aktieägarna är ett stort steg mot 

vår strategiska målsättning att en större andel av 

portföljen ska utgöras av disruptiva tillväxt- och ven-

turebolag där innovation och ny teknik är centralt i 

affärsmodellen. Andelen av dessa bolag i Kinneviks 

portfölj ökade väsentligt genom utdelningen.  

Under 2019 frigjorde vi cirka 9,1 Mdkr från våra 

mer mogna tillgångar genom avyttringar och utdel-

ningar, motsvarande över 12 procent av vår portfölj 

i början av året. Omkring en tredjedel av kapitalet 

återinvesterades i vår be ntliga port l  o h 1  
Mdkr investerades i två nya bolag – VillageMD 

och MatHem. Genom dessa transaktioner har vi 

uppnått en bättre balans och förbättrat komposi-

tionen i vår portfölj, både vad gäller mognad och 

sektorexponering. 

Betydande satsning på hälsovård

Hälsovårdssektorns utmaning är att leverera till-

gänglig, effektiv och prisvärd vård till alla.  Vi tror att 

ett ökat fokus på kunden, ny teknik och innovativa 

betalningsmodeller kan ge bättre och mer tillgäng-

lig vård till en lägre kostnad. Under året har vi gjort 

betydande investeringar i vår hälsovårdsportfölj 

med uppföljningsinvesteringar i Babylon, Cedar 

och Livongo samt en nyinvestering i VillageMD, 

en ledande aktör inom primärvård baserad i USA. 

Vid utgången av 2019 uppgick värdet på vår hälso-

vårdsport l  till  dkr  otsvarande 9 pro ent 
av portföljen, vilket kan jämföras med 2 procent 

Å

VD-KOMMENTAR

Kära aktieägare, 2019 karaktäriserades av en stark utveckling i våra stora noterade 

bolag o h h g aktivitet i port l en ed investeringar i sp nnande n a o h be nt-
liga tillväxtbolag. Vi ökade takten i vårt strategiska skifte mot tillväxtbolag genom 

utdelningen av Millicom till våra aktieägare och en försäljning motsvarande 5 pro-

ent av alando r att nansiera en ortsatt h g takt i investeringarna  nder året 
har vi också stärkt satsningarna på att framtidssäkra våra bolag genom att stödja 

integrationen av hållbarhet i deras kärnverksamheter. Vi går in i 2020 med en stark 

grund för att leverera i enlighet med vår strategi.

Under 2019 

frigjorde vi 

9,1 Mdkr från 
våra mer mogna 

tillgångar genom 

avyttringar och 

utdelningar, mot-

svarande över 

12 procent av vår 
portfölj i början 

av året.

http://www.kinnevik.com


Kinnevik AB  ∙  Årsredovisning & Hållbarhetsrapport  ∙  2019

3

3
1
%

201  o h 0 pro ent 201  i r vert gade o  
att dessa bolag bara är i början av sina tillväxtresor.

Bygger vårt ledarskap i den nordiska matsektorn

Ett annat spännande investeringstema under 2019 

är vår nyetablerade ledande position på den nord-

iska marknaden för dagligvaror på nätet. Sektorn, 

som historiskt sett har dominerats av stora traditio-

nella aktörer med starka marknadspositioner, står 

inför en stor omvandling. Vi började med en in-

vestering i Kolonial, den största dagligvaruaktören 

på nätet i Norge, under 2018 och i början av 2019 

investerade vi 0,9 Mdkr i MatHem, marknadsleda-

ren i Sverige. Under året har ett fokusområde varit 

att stärka MatHems ledningsgrupp bland annat 

genom att tillsätta en ny vd. Framöver är bolagets 

främsta fokus att förbättra kunderbjudandet, driva 

högre effektivitet och styra bolaget mot en stark 

och långsiktig tillväxtresa.

Finansiell ställning och ersättning till  

aktieägarna

i avsl tade 2019 ed en stark nansiell st llning 
och en nettoskuld på 0,9 Mdkr eller 1,3 procent av 

portföljvärdet, vilket möjliggör för oss att genom-

föra vår investeringsplan för de kommande åren. 

Som kommunicerats under 2019 så kommer vi, 

istället för att betala en ordinarie utdelning till våra 

aktieägare, framöver generera avkastning främst 

genom värdestegring och sträva efter att dela ut 

överskottskapital som genereras från våra inves-

teringar till aktieägarna genom extra utdelningar. 

I detta sammanhang motsvarade sakutdelningen 

av Millicom 60 kronor per Kinnevikaktie när utdel-

ningen slutfördes i början av december.

Framtidssäkring av vår portfölj

I takt med att konsumentmönstren ändras runt 

o  i v rlden tror Kinnevik att det nns stora -

ligheter för företag som sätter hållbar utveckling 

i centrum av sin affärsmodell. I maj 2019 antog vi 

ett ramverk för mångfald och inkludering för att 

driva förändring inom Kinnevik och vår portfölj, 

inte endast från ett jämställdhetsperspektiv, men 

främst från ett affärs- och resultatperspektiv. Läs 

mer om ramverket och våra fyra övergripande mål 

på sidan 18-19. 

Något vi är mycket stolta över som ägare är 

Zalandos nya hållbarhetsstrategi som lansera-

des 2019. Det är en ambitiös strategi som lyfter 

fram bolagets djärva vision om att vara en hållbar 

modeplattform med en nettopositiv påverkan på 

människor och planeten. Zalando har också satt 

upp nya mångfaldsmål för sin högsta ledning som 

understryker behovet av att företaget speglar sin 

kundbas. Många av bolagen i vår portfölj har gjort 

stora framsteg i att framtidssäkra sina verksamheter 

genom att införa sunda strukturer för bolagsstyr-

ning, säkra socialt ansvar i olika aspekter och vidta 

åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Läs mer 

om Kinneviks och våra portföljbolags arbete i 2019 

års hållbarhetsrapport.  

Avslutande kommentar

Med en portfölj bestående av en högre andel till-

växtbolag, färre men större nyinvesteringar, en 

betydande satsning i hälsovårdssektorn och ett 

modigt insteg i den nordiska matsektorn, har vi 

genomfört de prioriteringar som jag lyfte fram i 

början av året. Framöver kommer vi att upprätthålla 

vår investeringstakt och investera vårt kapital sys-

tematiskt i framtidens ledande bolag. Vi förväntar 

oss att investera något mindre kapital under 2020 

än under 2019, men tillräckligt för att fortsätta vår 

transformation. Tack till er, våra aktieägare, för ert 

fortsatta stöd på denna spännande resa.

Georgi Ganev

Verkställande Direktör

Vårt substansvärde 

ökade med 31% 

under 2019

Betydande satsning på hälsovård: Vid årets slut 

uppgick värdet på vår hälsovårdsportfölj till  

6,7 Mdkr.

Vi avslutade 

2019 med en 

stark finansiell 
ställning och  

en nettoskuld på 

0,9 Mdkr eller  
1,3 procent av 

portföljvärdet, 

vilket möjlig-

gör för oss att 

genomföra vår 

investeringsplan 

för de komman-

de åren.

LÄS MER

http://www.kinnevik.com
https://www.kinnevik.com/sv/media--kontakt/pressmeddelanden/2019/9/2163031-Kinnevik-investerar-75-MUSD-i-VillageMD
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STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET 

The Decade of Delivery

År 2015 markerade en global brytpunkt när le-

dare runt om i världen enades om ett omfattande 

ramverk för hållbar utveckling, nämligen Agenda 

2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling 

(de ”Globala målen”). De är ett gemensamt åta-

gande för fred och välstånd för människorna och 

jorden, nu och i framtiden. Med tio år kvar till 2030 

markerar 2020 starten på vad som har kallats the 

Decade of Delivery. 

En central aspekt av de Globala målen är att de 

visar att en långsiktig hållbar utveckling måste gå 

hand i hand med strategier som bygger ekonomisk 

tillväxt. Alla nivåer av samhället förväntas bidra till 

målen; myndigheter, civilsamhället och företag. Som 

organisation har vi de nierat vilken roll vi vill spela 
år 2030 och vidare. Vi har använt de Globala målen 

som utgångspunkt för vår hållbarhetsstrategi, och i 

den här Hållbarhetsrapporten drar vi upp riktlinjerna 

för vår holistiska metod för värdeskapande och 

hur vi bidrar till de Globala målen samtidigt som vi 

skapar värde för våra intressenter.

Fokus på mångfald och inkludering för att  

driva bättre affärsresultat 

Mångfald och inkludering är en grundläggande 

förutsättning för verksamheten i Kinnevik. En or-

ganisation präglad av mångfald kan upprätthålla 

sin relevans för kunderna och på samma gång öka 

produktivitet, innovation och lönsamhet. Under 

året lanserade vi ett ramverk för mångfald och 

inkl dering iversit  & n l sion ra e ork  r 
jämställdhet mellan könen för att driva de viktiga 

förändringar vi vill se inom Kinnevik, i vår portfölj 

och i branschen i stort. Läs mer om vårt arbete för 

att stödja FN:s globala mål nummer 5, Jämställd-

het, på sidan 18-19.

Hållbarhetsresultat 2019

Under året har vi lagt mycket arbete på att utveckla 

hållbarhetsplaner för de tio bolag vi investerade i 

under 2018. Som för alla bolag i tidiga utvecklings-

skeden är det en utmaning att hitta balansen mellan 

tillväxt och hållbarhetsinitiativ. Ett viktigt fokusom-

råde under 2019 har varit implementeringen av 

Kinneviks ramverk för mångfald och inkludering 

och många av våra bolag har uppvisat goda fram-

steg både i fråga om mångfald och att skapa mer 

inkluderande arbetsplatser. Som svar på klimat-

krisen vidtar många av våra bolag också kraftfulla 

åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Miljö-

aspekter kommer att vara ett viktigt fokusområde 

för Kinnevik under 2020 och framåt.

Under fjärde kvartalet 2019 upptäckte vårt port-

följbolag Quikr, en onlineplattform för radannonser 

i ndien  att vissa åter rs l are hade lagt in ktiva 
eller missvisande transaktioner på bolagets platt-

form. Kinnevik arbetar nära Quikrs styrelse och 

ledning för att hantera effekterna av detta och för 

att förbättra bolagets interna kontroller. Läs mer 

om vilka åtgärder som vidtagits på sidan 22.

Allt värde skapas av människor

Kinneviks syfte är att göra människors liv bättre 

geno  att erb da er o h b ttre val ligheter  
I allt vi gör står människor i centrum och det är 

också människor som är den största tillgången 

när det gäller att skapa värde för våra intressenter. 

Jag skulle vilja ta den här möjligheten att tacka 

Kinneviks ledningsgrupp och alla anställda för 

deras enormt hårda arbete under året. Genom 

de engagerade teamen på Kinnevik och i våra 

portföljbolag är jag övertygad om att vi kommer 

att fortsätta att bygga långsiktigt hållbara bolag 

som drar nytta av omvälvande teknik för att möta 

konsumenternas krav idag och i framtiden.

Dame Amelia Fawcett

Kinneviks Styrelseordförande

Konsumenterna har makten. På Kinnevik ser vi hållbarhet som en affärs möjlighet.  

De senaste åren har det skett ett betydande skifte i konsumenternas beteende till för-

mån för att köpa produkter och tjänster som tillverkas på ett hållbart sätt. Konsumen-

ternas ökade intresse för hållbarhet skapar möjligheter för de bolag som kan uppfylla 

dessa ökade förväntningar. Det är vårt ansvar som aktiv ägare att sätta hållbar affärs-

utveckling högst upp på dagordningen i våra portföljbolag och se till att de tar tillvara 

på de möjligheter detta för med sig. Vi är övertygade om att för att vara ett långsik-

tigt framgångsrikt bolag måste man vara en del av lösningen – inte problemet.

Företag i 

den övre kvar-

tilen avseende 

jämställdhet har 

21 procent högre 

sannolikhet att 

uppnå bättre  

lönsamhet.

McKinsey,
2018

http://www.kinnevik.com
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KINNEVIK I KORTHET

Fem års årlig genomsnittlig avkastning (IRR) per sektor

handel & arknadsplatser

Finansiella tjänster

Hälsovård

TMT

Summa

4%

8%

42%

8%

6%

Total genomsnittlig totalavkastning (TSR)

Ett år

40% 9% 16% 12%

Trettio årFem år Tio år

1,3%
Belåningsgrad av  

portföljvärdet

Portföljens sammansättning

E-handel & Marknadsplatser

50%

TMT

34%

9%

Hälsovård

6% 

Finansiella tjänster

Substansvärdets utveckling (Mdkr)1

Q4’18 Q1’19 Q2’19 Q3’19 Q4’19

70,5

84,3

89,0

73,3

92,0

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. 

årt ål r att g ra nniskors liv b ttre geno  att erb da er o h b ttre val lig
heter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som 

genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos 

konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktie ägarvärde och socialt 

värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi 

investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik 

grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier hand-

las på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

1 Under 2019 delade Kinnevik ut hela innehavet i Millicom till aktieägarna, motsvarande 16,5 Mdkr.

Investeringsaktivitet 

(Mkr)

n Investeringar

n Avyttringar

n Nettoinvesteringar

4 566

(6 186)

(1 620)

http://www.kinnevik.com
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KINNEVIKS AFFÄRSMODELL OCH 
VÄRDESKAPANDE

VÅR PROCESS FÖR VÄRDESKAPANDE. Kinnevik tillämpar en holistisk 
syn på värdeskapande. Vi är en långsiktig bolagsbyggare som bidrar 
med såväl praktiskt operationellt stöd som strategiskt perspektiv till våra 
bolag. För att skapa värde för våra bolag och andra viktiga intressent-
grupper drar vi nytta av olika typer av resurser.

KOPPLING TILL DE GLOBALA MÅLEN

Det värde vi skapar för våra intressenter 
genom vårt aktiva ägarskap är tydligt 
kopplat till de Globala målen. Läs mer 
om vår intressentdialog på sidan 11, och 
om de mest relevanta Globala målen för 
Kinnevik och vår portfölj på sidan 14-15. 
Dessutom bidrar några av våra bolag till 
de Globala målen genom sina kärnverk-
samheter, läs mer på sidan 24.

Aktieägare 

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt

13.2: Integrera åtgärder mot klimatför-
ändringar i politik och planering

16.5: Bekämpa korruption  
och mutor

16.6: Bygg effektiva, 
tillförlitliga och transparenta 
institutioner

Medarbetare

5.5: Säkerställ fullt deltagande för kvin-
nor i ledarskap och beslutsfattande

8.8: Skydda arbetstagares rättigheter 
och främja trygg och säker arbetsmiljö 
för alla

Finansiella

edel tillg ngliga geno  investerings verksa het  tdelningar rån port l bolag sa t låne nansiering

Intellektuella

Organisatoriskt kapital, såsom system, policyer, processer och verktyg

Mänskliga
Våra medarbetares och konsulters kompetens, förmåga, erfarenhet, lojalitet och motivation

Sociala

Relationer och samverkan med våra intressenter och nätverk, sant vårt varumärke och anseende

Naturliga
Miljöresurser som vi utnyttjar för att möjlig göra bland annat affärsresor och kontorslokaler

Resurser vi drar nytta av

http://www.kinnevik.com
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Aktieägare och finansvärlden
Långsiktiga ekonomiska resultat 

och  hållbarhetsresultat

Medarbetare 
Stark företagskultur, förbättrade 

färdigheter och kunskaper, lika 

möjligheter, ersättning, mång-

fald samt balans mellan arbete 

och fritid

Portföljbolag och entreprenörer 

Ekonomiska resultat och håll-

barhetsres ltat  nansiellt o h 
operativt stöd, nätverk och  

kunskapsdelning. Genom 

våra portföljbolag erbjuder vi 

kons enterna er o h b ttre 
valmöjligheter 

Samhälle och myndigheter

Väl styrda bolag som påverkar 

de samhällen där verksamheten 

bedrivs på ett positivt sätt. Vara 

en god samhällsmedborgare 

och bidra till ett förbättrat poli-

tiskt landskap

Värde vi skapar för  

våra intressenter

Portföljbolag och entreprenörer

 

5.5: Säkerställ fullt deltagande för kvin-

nor i ledarskap och beslutsfattande

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt 

8.2: Främja ekonomisk produktivitet 

geno  diversi ering  teknisk innova-

tion och uppgradering

8.8: Skydda arbetstagares rättigheter 

och främja trygg och säker arbetsmiljö 

för alla

12.5: Minska mängden avfall markant

12:6: Uppmuntra företag att tillämpa 

hållbara metoder och hållbarhetsredo-

visning

13.2: Integrera åtgärder mot klimatför-

ändringar i politik och planering

16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.6: Bygg effektiva,tillförlitliga och 

transparenta institutioner

17.16: Stärk det globala partnerskapet 

för hållbar utveckling

Samhälle och myndigheter

16.6: Bygg effektiva,tillförlitliga och 

transparenta institutioner

17.16: Stärk det globala partnerskapet 

för hållbar utveckling

Vår vision o h ission identi erar vårt s te so  organisation   
år strategi de nierar h r vi a i erar våra ligheter o h rdelar  

resurser, och våra värderingar vägleder oss i hur vi ska implementera vår 

strategi. Läs mer om detta o h vår a rs odell på sidan 9

Systematiskt  

urval och  

utvärdering  

av nya  

inve steringar

Bygga  

långsiktigt 

hållbara 

bolag

Dynamisk  

omfördelning  

av kapital

Vision 

Mission
Värderingar

Strategi

http://www.kinnevik.com
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VÅR AFFÄRSMODELL 

Hållbarheten är integrerat i vår affärs-

modell, från urval och utvärdering av nya 

investeringsmöjligheter till den pågå-

ende utvecklingen av våra bolag och om-

allokeringen av kapital till nya möjligheter. 

Vår uppfattning är att bolag som bedri-

ver verksamhet på ett hållbart och etiskt 

sätt är bättre på att erbjuda produkter och 

tjänster som uppfyller kundernas krav, lik-

som att rekrytera de bästa medarbetarna 

och kommer därmed att prestera bättre 

än konkurrenterna på lång sikt. 

Systematiskt urval och utvärdering av 

nya investeringar

Kinnevik har en v l de nierad pro ess 
för urval och utvärdering av potentiella 

nya investeringar som omfattar vårt led-

ningsteam, investeringsteam och hållbar-

hetsfunktion. Kinneviks styrelse är också 

delaktig i investeringsprocessen bero-

ende på investeringens storlek och om 

investeringen faller utanför vår nuvarande 

investeringsstrategi. 

På pipelinemöten tar teamet ett bre-

dare grepp på våra målsektorer och kart-

lägger möjligheterna i varje sektor. Ett 

mindre urval av bolagen tas till steg ett i 

Executive Investment Committee (”EIC”) 

och utvärderas baserat på Kinneviks in-

vesteringskriterier. Kinneviks investe-

ringsteam presenterar bara bolag som 

passar vår etiska pro l vid disk ssioner 
om projekt i pipeline och för EIC. 

De mest lovande möjligheterna går 

vidare till steg två i EIC. En viktig aspekt 

vid utvärderingen är kvaliteten på teamen 

samt passionen, drivkraften och grundar-

nas värderingar. Under det här skedet ge-

nomför vi också noggranna granskningar 

av bolagens nyckelfunktioner, däribland 

nansiella  legala  ko ersiella o h håll-
barhetsfunktionerna. 

I granskningen av hållbarhetsaspekter 

utvärderas bolagen utifrån sina prestatio-

ner och strukturer i fråga om ekonomiska, 

sociala och miljöaspekter, och de mest 

väsentliga riskerna och möjligheterna 

identi eras  i anv nder Kinnevikstandar-
derna (läs mer på sidan 21) som grund 

för granskningen. Den omfattar bland 

annat granskning av mänskliga rättigheter 

och en bedömning av korruptionsrisken. 

Om ett potentiellt investeringsobjekt inte 

följer relevanta standarder, eller inte be-

döms vara mottagligt för nödvändiga för-

bättringar, avstår Kinnevik från att fullfölja 

investeringen. 

När ett portföljbolag söker ytterligare 

nansiering tv rderas de igen i steg två 
av EIC och ett huvudvillkor för vidare in-

vesteringar är att bolaget har uppvisat 

tydliga framsteg på hållbarhetsområdet, 

däribland mångfald och inkludering, i en-

lighet med bolagets färdplan. Kinneviks 

styrelse övervakar och genomför en årlig 

utvärdering av EIC-processen.

Under 2019 investerade Kinnevik i 

två nya bolag, MatHem och VillageMD, 

där båda genomgick en due diligen-

ce-granskning avseende hållbarhets-

aspekter  r att åtg rda identi erade 
förbättringsområden antogs en färdplan 

för båda bolagen där vi ser kontinuerliga 

förbättringar.

Bygga långsiktigt hållbara bolag

Att hitta de bästa bolagen är viktigt, men 

det är hur vi bidrar till utvecklingen av våra 

bolag efter att vi har investerat i dem som 

är nyckeln till att skapa värde. Vi tar fram 

en plan för varje enskilt bolag utifrån vad 

som kännetecknar deras verksamhet och 

behov. Vi kan tillhandahålla såväl opera-

tivt verksamhetsstöd som övergripande 

strategisk vägledning. Läs mer om hur 

vi st ttar våra bolag på sidorna 22 2  
Vi erbjuder också tillgång till Our Group 

Platform, ett globalt nätverk av bolag, råd-

givare och experter, läs mer på sidan 21. 

Vi genomför granskningar en gång i 

halvåret för alla våra bolag, där vårt inves-

teringsteam för diskussioner utifrån ett 

antal parametrar, inklusive hållbarhets-

aspekter. Därutöver genomför Kinneviks 

Hållbarhetsfunktion årliga bedömningar 

av alla portföljbolag, inklusive implemen-

teringen av deras färdplan, samt sätter 

upp mål och prioriteringar för det kom-

mande året. Läs mer om bedömnings-

processen på sidan 21.

Dynamisk omfördelning av kapital

Kinnevik omallokerar systematiskt ka-

pital från bolag där vi bedömer att vi 

inte längre är den bästa ägaren, till nya 

venture- och tillväxtbolag. Med en jämn 

fördelning av bolag längs med tillväxt- 

och mognadskurvan drar vi nytta av ett 

unikt system av bolag som spänner från 

venture- och tillväxtverksamheter som 

inte handlas publikt, till mer mogna 

börsnoterade bolag som ger stabilitet 

till portföljen.

Due diligence

• Kommersiell

• Finansiell

• Teknisk

• Cybersäkerhet

• Legal

• Hållbarhet

Pipelinemöten

Steg 2

Detaljerat  

investeringsförslag

Investering

Steg 1

Initialt  

investeringsförslag

Executive
Investment 

Committee

Vår urvals- och utvärderingsprocess

http://www.kinnevik.com
https://www.kinnevik.com/sv/vara-investeringar/vad-vi-soker
https://www.kinnevik.com/sv/vara-investeringar/vad-vi-soker
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VISION 

ATT FÖRBÄTTRA MÄNNISKORS LIV  
GENOM ATT ERBJUDA FLER  
OCH BÄTTRE VALMÖJLIGHETER

MISSION 

VI BYGGER DIGITALA BOLAG SOM  
TILLGODOSER KONSUMENTENS  
VÄSENTLIGA VARDAGSBEHOV

VÄRDERINGAR 

INTEGRITET 

MOD 

SPETSKOMPETENS

STRATEGI 
EN LEDANDE TILLVÄXTINVESTERARE
• Investerar i bolag som med hjälp av ny teknik tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten

• Orädda och långsiktiga bolagsbyggare som arbetar nära våra entreprenörer

• Fokuserar på E-handel inom mode och mat, Marknadsplatser på nätet, Finansiella tjänster, Hälsovård och TMT, stora 
sektorer som befinner sig i ett stort teknologiskt skifte

• Investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader

• Drar nytta av vår långa erfarenhet och breda kompetens för att bygga ledande och långsiktigt hållbara bolag

http://www.kinnevik.com
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STRATEGI OCH RAMVERK FÖR HÅLLBAR 
AFFÄRSUTVECKLING

Kinneviks hållbarhetsstrategi och -ramverk grundar sig på FN:s 
Agenda 2030 för hållbar utveckling som balanserar tre dimensioner 

av hållbarhet: ekonomi, samhälle och miljö.

EXTERNA RAMVERK

Kinnevik är undertecknare av FN:s Global Compact, som är 

världens största initiativ för ett hållbart näringsliv. En del av initia-

tivets erårsstrategi r att skapa edvetenhet i retag o h vidta 
åtgärder till stöd för att uppnå de Globala målen till 2030. Denna 

Hållbarhetsrapport fungerar som Kinneviks årliga Communication 

on Progress-rapport till FN:s Global Compact, och innehåller vår 

implementering av dess principer gällande mänskliga rättigheter, 

arbetskraft, miljö och antikorruption. Kinnevik tar också hänsyn 

till den särskilda betydelsen av internationella standarder gäl-

lande en ansvarsfull affärsverksamhet, såsom OECD:s riktlinjer 

för multinationella företag och FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter. 

Hållbarhetsrapporten 2019 har upprättats i enlighet med 

Global Reporting Initiatives (”GRI”) Standards nivå Core, inklusive 

 brans hspe i ka till gg r inansiella t nster  inde  
nns på sidan 29 1

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen

Hållbar tve kling har av  de nierats so  ”Utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande gene-
rationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Hållbarhet utgör grunden för dagens ledande globala ramverk 

för internationellt samarbete – Agenda 2030 för hållbar utveckling 

och målen för hållbar utveckling. Agenda 2030, som antogs av 

samtliga medlemsstater i FN 2015, är en bred och universell 

agenda ed 1  globala ål rdelade på 1 9 del ål so  ska 
uppnås fram till 2030. De Globala målen är integrerade, odel-

bara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: 

ekonomi, samhälle och miljö.  

FN:s mål för hållbar utveckling

http://www.kinnevik.com
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KINNEVIKS ORGANISATION

Styrelsen ansvarar för Kinneviks övergripande strategi, inklusive 

vårt sätt att integrera hållbarhetsaspekter som en del av vårt 

värdeskapande. För att bistå styrelsen i arbetet med att överse 

vår hållbarhetsagenda har Kinnevik etablerat ett utskott för risk, 

regelefterlevnad och hållbarhet som utses av styrelsen. För att 

driva integrationen på daglig basis, på Kinnevik-nivå och i relation 

till våra portföljbolag har Kinnevik en särskild Hållbarhetsfunktion.

HÅLLBARHETSSTRATEGI

Kinneviks hållbarhetsstrategi är ett ramverk som har satts upp 

för att fokusera våra resurser på de mest relevanta ekonomiska, 

samhälleliga och miljörelaterade frågorna, driva resultat samt 

engagera interna och externa intressenter. Ramverket består 

av Kinneviks väsentliga frågor samt mål och nyckeltal (KPIer) för 

varje väsentlig aspekt. Kinnevik hanterar hållbar affärsutveckling 

på två nivåer, Kinnevik: Ett ansvarstagande bolag, och Portfölj: 

Vårt aktiva ägande. De väsentliga frågorna tillämpas både på 

Kinnevik  o h port l nivå ed spe i ka ål o h n keltal r 
varje nivå.

Kinnevik strävar efter att förbättra människors liv genom att 
erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Vi arbetar mot denna 
vision genom att dra nytta av vår erfarenhet och expertis för 
att bygga digitala, långsiktigt hållbara företag som tillgodo-
ser konsumentens väsentliga vardagsbehov.

Intressentdialog

Att ha en nära dialog med våra främsta intressentgrupper är en 

entral del i att de niera o h bekr ta våra v sentliga aspekter  
e r sta intressentgr pperna identi eras geno  disk ssio-

ner i ledning och styrelse som dem som påverkas mest av vår 

verksa het sa t har en h g grad av in tande ver Kinneviks 
förmåga att implementera våra strategier och uppnå våra mål. 

Fokusområdena för varje intressentgrupp lyftes fram i dialoger 

med Kinnevik under året.

Viktiga intressentgrupper Fokusområden Metoder för engagemang Svar/resultat

Aktieägare och 

finansvärlden
Starkt och långsiktigt ekonomiskt 

resultat och hållbarhetsresultat, 

inklusive starka strukturer för 

bolagsstyrning och sunda sociala 

och miljömässiga strukturer. 

Möten med investerare samt 

presentationer road sho s  kapi-

talmarknadsdag, delårsrapporter 

o h eb asts  interv er i edia  

ebbplats  press eddelanden  

årsstämmor, årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter.

Regelbunden kommunikation via 

tillgängliga kommunikationska-

naler gällande Kinneviks strategi, 

nansiella tve kling o h hållbar-

hetsarbete. 

Medarbetare Företagskultur, utvärdering, lika 

möjligheter, mångfald och inklu-

dering, balans mellan arbete och 

fritid, attraktiva ersättningsstruk-

turer samt ett starkt ekonomiskt 

resultat och hållbarhetsresultat.

Stormöten för alla anställda, 

lokala personalmöten, teamkon-

ferenser, årliga utvecklingssamtal 

och genomgång av personliga 

mål två gånger om året.

Strukturerat mottagande av nya 

medarbetare, årliga utveck-

lingssamtal och genomgång av 

personliga mål två gånger om 

året, årlig översyn av ersättning, 

utbildning i viktiga policyer samt 

implementering av ramverket för 

mångfald och inkludering.

Portföljbolag och  

entreprenörer

Starkt och långsiktigt ekonomiskt 

o h hållbarhetsres ltat  nansiellt 

och operativt stöd, nätverk och 

kunskapsdelning.

Löpande kommunikation genom 

investeringsteamet, årliga 

bedömningar utifrån Kinnevik-

standarderna, aktiv representation 

i styrelser och utskott.

egelb ndet operativt o h nan-

siellt stöd, stöd vid implemente-

ring av hållbarhetsaspekter samt 

tillgång till nätverket Our Group.

Samhälle och myndigheter Upprätthålla samhällsansvar, att 

bidra positivt till samhället och en 

generell transparens.

Dialoger med lokala styrande 

organ och myndigheter samt 

politiker  retagens ebbplat-

ser samt årsredovisningar och 

hållbarhetsrapporter.

Aktivt delta i öppna dialoger för 

att bidra till och förbättra det poli-

tiska landskapet. Delta i offentliga 

konsultationer inom områden 

som är av intresse för Kinnevik 

och våra bolag.

http://www.kinnevik.com
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Sunda strukturer för styrning och 

ekonomisk tillväxt

• Bolagsstyrning

• Riskhantering
• Regelefterlevnad
• Ekonomisk tillväxt 

Minskad klimatpåverkan 

• Utsläpp av växthusgaser

• Resursutnyttjande

Socialt ansvar och att bidra 

positivt till samhället

• Mänskliga rättigheter
• Affärsetik

• Hälsa och säkerhet

• Mångfald och inkludering
• Välmående och personlig  

utveckling

• Bidra positivt till samhället

EKONOMI MILJÖ

SAMHÄLLE

Väsentliga aspekter för Kinnevik och vår portfölj  

Inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling

http://www.kinnevik.com
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Väsentliga aspekter

Kinneviks v sentliga aspekter identi eras 
genom en interaktiv intressentdialog, dis-

kussioner i ledningen, jämförelser med 

likartade bolag och praxis i branschen. 

För att fastställa våra väsentliga frå-

gor överväger vi vilka frågor som är mest 

väsentliga för oss och våra intressenter, 

samt betydelsen av Kinneviks ekonomis-

ka, sociala och miljömässiga påverkan. 

De väsentliga frågorna utgör de främsta 

risker och möjligheter som vi anser att 

det är viktigt att ha fokus på, både på 

Kinnevik- och portföljnivå. 

De väsentliga frågorna har inte föränd-

rats nämnvärt från föregående år, men 

frågorna gällande socialt ansvar, mång-

fald och inkludering i synnerhet, liksom 

klimatpåverkan har ökat i betydelse.

Kinneviks väsentliga aspekter:

EKONOMI
Sunda strukturer för styrning och 

ekonomisk tillväxt

SAMHÄLLE
Socialt ansvar och att bidra positivt till 

samhället

MILJÖ
Minskad klimatpåverkan

Mål och nyckeltal 

å de l ande två sidorna nns en ver-
sikt över Kinneviks mål och nyckeltal för 

var och en av våra väsentliga aspekter på 

Kinnevik- och portföljnivå. Nyckeltalen 

bör ses som en kvantitativ representation 

av vårt hållbarhetsresultat och som ett 

verktyg för att mäta framsteg. De omfattar 

emellertid inte hela skalan av Kinneviks 

arbete.

tt antal av våra port l bolag be nner 
sig i ett tidigt skede av sin hållbarhetsut-

veckling, vilket återspeglas i resultaten 

för nyckeltalen på portföljnivå. Vi kan 

inte förvänta oss att alla bolag till fullo 

ska uppfylla våra förväntningar avseende 

hållbarhet vid investeringstillfället, och 

vi de nierar en t dlig rdplan r våra 
bolag med viktiga prioriteringar varje 

år. Därutöver investerar Kinnevik främst 

i tillväxt- och venturebolag och samman-

sättningen av vår portfölj förändras över 

tid, vilket påverkar nyckeltalen.

En fullständig redogörelse för nyckel-

talen på portföljnivå, inklusive jämförelse-

tal r 2019 o h 201  nns på sidan 2

Omfattning och ramar 
för rapporteringen

Denna rapport omfattar Kinneviks håll-

barhetsres ltat r perioden 1 an ari till 
1 de e ber 2019  år strategi o attar 

att vara en ledande aktieägare i våra bo-

lag med en större minoritetspost som ger 

oss möjlighet att påverka. Detta innebär 

att edan vi kan t va visst in tande 
över våra portföljbolag, så har vi ingen 

direkt kontroll över bolagen. 

De frågor som anses vara relevanta för 

portföljbolagen avser organisationerna 

på koncernnivå, och tar inte i beaktande 

frågor som kan vara relevanta för lokala 

verksamheter eller dotterbolag.

Fokus i den här rapporten ligger på de 

hållbarhetsarrangemang och initiativ som 

rör Kinneviks egen verksamhet. Informa-

tion om portföljbolagen tillhandahålls i 

form av sammanfattningar samt i form av 

allst dier av spe i ka initiativ  tterligare 
information om portföljbolagens resultat 

åter nns på deras egna ebbplatser  
Kinneviks ekonomiska resultat påver-

kas direkt av portföljbolagens ekonomis-

ka resultat, och därmed tas ekonomiska 

resultat enbart upp på Kinnevik-nivå i den 

här rapporten.

Kinnevik har identi erat kli atpåver-
kan och i synnerhet utsläpp av växthus-

gaser som vår mest väsentliga miljöfråga. 

I framtiden kan vi även komma att inklu-

dera andra miljöaspekter, såsom avfalls-

hantering och vattenförbrukning.

http://www.kinnevik.com
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Dimensioner 

av hållbar 

utveckling

EKONOMI SAMHÄLLE MILJÖ

Mest  
relevanta 

globala mål

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt

16.5: Bekämpa korruption och 

mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 

transparenta institutioner

5.5: Säkerställ fullt deltagande för 

kvinnor i ledarskap och beslutsfat-

tande

8.8: Skydda arbetstagares rättig-

heter och främja trygg och säker 

arbetsmiljö för alla

17.16: Stärk det globala partnerska-

pet för hållbar utveckling

13.2: Integrera åtgärder mot klimat-

förändringar i politik och planering

Väsentliga 

frågor

Sunda strukturer för styrning och 

ekonomisk tillväxt

Socialt ansvar och att bidra positivt 

till samhället

Minskad klimatpåverkan

Mål • Upprätthålla sunda bolagsstyr-

ningsstrukturer inklusive riskhan-

tering och efterlevnad i Kinneviks 

egen verksamhet

• Leverera en årlig totalavkastning 

till aktieägarna på 12–15% under 

en affärscykel

• Ha en låg skuldsättningsgrad 

som inte överstiger 10% av port-

följvärdet

• Attrahera, rekrytera och behålla 

kompetenta medarbetare

• Vara en attraktiv arbetsgivare 

med mångfald och inkludering, 

välmående och personlig utveck-

ling i fokus

• Bidra till och förbättra lagstift-

ning och samhället i stort genom 

öppna dialoger

• Bidra positivt till samhället 

 genom Reach for Change

• Mäta utsläpp

• Minska klimatpåverkan

• Kompensera för utsläpp genom 

ett internationellt erkänt kompen-

sationsprojekt 

Status • Årlig genomgång av samtliga 

policyer och handböcker

• Särskilt utskott för risk, regelefter-

levnad och hållbarhet (styrelsen) 

och riskutskott (ledningen)

• Årlig utbildning i regelefterlev-

nad inklusive Uppförandekoden 

och antikorruption

• Årliga utvecklingssamtal för 

medarbetarna och mål som sätts 

två gånger om året

• Personligt anpassade möjligheter 

till karriärutveckling och vidareut-

bildning

• Konkurrenskraftiga föräldraledig-

hetsförmåner

• Ramverket för mångfald och  

inkludering lanserat

• Engagemang i Reach for Change

• Genomför en årlig uppskattning 

av utsläpp av växthusgaser per 

omfattning och aktivitet

• Kompenserar våra koldioxid-

utsläpp till fullo

Nyckeltal • Substansvärdets utveckling

• Ekonomiskt värde som skapats 

och distribuerats

• Belåningsgrad i relation till  

portföljvärdet

• Genomsnittlig totalavkastning  

(på 30, 10, 5 och 1 år)

• Antal medarbetare fördelat per 

kontor och funktion

• Antal nationaliteter

• Medarbetarnas och styrelseleda-

möternas åldersfördelning

• Nyanställda och personal-

omsättning 

• Andel kvinnor i teamen och 

styrelsen

• Föräldraledighet och sjukfrånvaro

• Antal sociala entreprenörer som 

erhållit stöd samt barn som fått 

hjälp genom Reach for Change

• Utsläpp av koldioxidekvivalenter 

(”CO2e”) totalt och per medar-

betare

• Utsläpp av CO2e i Scope 1, 2 

och 3

• Utsläpp av CO2e per aktivitet och 

typ av växthusgas

RAMVERK FÖR HÅLLBAR  
AFFÄRS UTVECKLING: KINNEVIK

OBS: Läs mer om nyckeltalen på Kinnevik-nivå på sidan 16-20.

http://www.kinnevik.com
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Dimensioner 

av hållbar 

utveckling

EKONOMI SAMHÄLLE MILJÖ

Mest relevanta 
globala mål

8.1: Hållbar ekonomisk tillväxt 

8.2: Främja ekonomisk produktivitet 

geno  diversi ering  teknisk innova-

tion och uppgradering

16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 

transparenta institutioner

5.5: Säkerställ fullt deltagande för 

kvinnor i ledarskap och beslutsfat-

tande

8.8: Skydda arbetstagares rättigheter 

och främja trygg och säker arbetsmiljö 

för alla

16.5: Bekämpa korruption och mutor

16.6: Bygg effektiva, tillförlitliga och 

transparenta institutioner

17.16: Stärk det globala partnerska-

pet för hållbar utveckling

12.5: Minska mängden avfall markant

12:6: Uppmuntra företag att tillämpa 

hållbara metoder och hållbarhetsre-

dovisning

13.2: Integrera åtgärder mot klimat-

förändringar i politik och planering

Väsentliga 

frågor

Sunda strukturer för styrning  

och ekonomisk tillväxt

Socialt ansvar och att bidra positivt 

till samhället

Minskad klimatpåverkan

Mål • Bygga bolag med sunda proces-

ser och riktlinjer för bolagsstyr-

ning, riskhantering och regelef-

terlevnad

• Säkerställa en långsiktig hållbar 

ekonomisk tillväxt i våra portfölj-

bolag

• Säkerställa att våra bolag bygger 

ansvarstagande affärsrelationer 

med sina leverantörer, inklusive 

mänskliga rättigheter, affärsetik 

samt hälso- och säkerhetsfrågor

• Säkerställa att våra bolag är 

attraktiva arbetsgivare med 

mänskliga rättigheter, hälsa och 

säkerhet, mångfald och inklu-

dering samt välmående och 

personlig utveckling i fokus

• Säkerställa att våra bolag har 

program för att bidra positivt till 

de samhällen där de verkar

• Säkerställa att våra bolag mäter 

sina CO2e utsläpp

• Säkerställa att våra bolag har 

implementerat konkreta åtgärder 

för att minska sin klimatpåverkan

• Säkerställa att våra bolag kom-

penserar för utsläpp genom ett 

internationellt erkänt kompensa-

tionsprojekt

Status Läs mer om hållbarhetsresultatet i våra portföljbolag på sidan 21-23.

KPIs

Nyckeltalen 
på portfölj-
nivå är utdrag 
från vår årliga 
utvärdering av 
portföljbolagen 
enligt Kinnevik-
standarderna, 
läs mer på 
sidan 21. 

RAMVERK FÖR HÅLLBAR  
AFFÄRS UTVECKLING: PORTFÖLJEN

OBS: En llst ndig redog relse r n keltalen på port l nivå nns på sidan 28. PV = % av portföljvärdet, #BO = % av antal bolag.

PV #BO

Har implementerat en 
uppförandekod i  
organisationen

92% 69%

Har implementerat en  
visselblåsarfunktion

94% 54%

Har genomfört en  
riskbedömning

87% 46%

Har ett de nierat ål r 
riskbegränsning för att 
övervaka risknivåer

42% 23%

Genomför regelbunden 
utbildning i efterlevnad

96% 81%

Har införlivat principer för 
antikorruption i bolagets 
policyer

89% 62%

PV #BO

Har implementerat en 
uppförandekod för 
leverantörer baserad på 
internationella  
standarder

83% 46%

eno r regelb ndna 
medarbetar-
undersökningar

94% 77%

Har införlivat principer 
mot diskriminering i 
bolagets policyer 

93% 73%

Har minst 40% av det 
underrepresenterade 
könet i ledningsgruppen

4% 12%

Har minst 40% av det 
underrepresenterade 
könet i styrelsen

37% 8%

Har implementerat ett 
program för att bidra 
positivt till samhället eller 
ett tropiskt program

82% 31%

PV #BO

Bedriver miljö-
rapportering

78% 23%

Har implementerat 
åtgärder för att minska 
bolagets CO2e utsläpp

79% 31%

http://www.kinnevik.com
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KINNEVIK  
ETT ANSVARSTAGANDE BOLAG

SUNDA STRUKTURER FÖR STYRNING  
OCH EKONOMISK TILLVÄXT

För Kinnevik som bolag är det viktigt att ha 
sunda strukturer för styrning, riskhantering 
och regelefterlevnad på plats, inklusive 
tydliga strukturer, policyer och processer 
i de olika funktionerna. Att vara ett finan-
siellt starkt bolag är avgörande i vår roll 
som aktiva ägare för att kunna stödja våra 
portföljbolag i att uppnå en långsiktigt 
hållbar och lönsam tillväxt. 

Styrning

Bolagsstyrningen inom Kinnevik utgår 

från svensk lagstiftning, Nasdaq Stock-

holms Regelverk för emittenter samt 

regler och rekommendationer som har 

utfärdats av relevanta självreglerande 

organ. Kinnevik tillämpar även Svensk 

kod för bolagsstyrning. 

Kinneviks styrelse är ansvarig för Kin-

neviks övergripande strategi, inklusive 

hållbarhet, och är väl förtrogen med Kin-

neviks hållbarhetspolicyer och -processer. 

Styrelsen får stöd av utskottet för risk, re-

gelefterlevnad och hållbarhet (en under-

grupp inom styrelsen) och riskutskottet 

som består av Kinneviks ledningsgrupp 

och investeringschefer. 

Utskottet för risk, regelefterlevnad och 

hållbarhet hjälper styrelsen att överse 

styrningsstrukturerna i Kinneviks port-

följbolag, Kinneviks riskhanteringspro-

cess och efterlevnad av lagar, regler och 

Uppförandekoden. Mer information om 

Kinneviks beslutsfattande grupper och 

deras arbete åter nns i Bolagsst rnings-

rapporten 2019.

Kinneviks främsta hållbarhetspolicyer 

r vår pp randekod  histleblo er 
Policy, policyn för företagsansvar, uppfö-

randekod för leverantörer och vår lobby-

ingpolicy. Policyerna har kommunicerats 

till samtliga medarbetare och styrelse-

leda ter o h nns på vår ebbplats.

Samtliga medarbetare och repre-

sentanter för Kinnevik förväntas följa 

Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har 

en introduktionsprocess för nya medar-

betare för att de ska kunna bekanta sig 

med Uppförandekoden, som omfattar 

affärsetik och bestämmelser gällande 

åtgärder mot mutor, samt andra viktiga 

rutiner och riktlinjer. 

Som en ansvarstagande ägare har Kinnevik som mål  

att vara en förebild för portföljbolagen gällande  

ekonomiska, sociala och miljörelaterade aspekter.

TOTALAVKASTNINGEN TILL AKTIEÄGARNA beräknas utifrån en 

återinvestering av samtliga kontantutdelningar, sakutdelningar samt 

likvid från obligatorisk aktieinlösen i Kinnevikaktien.

12%
30 År

16%
10 År

40%
1 År

9%
5 År

http://www.kinnevik.com
https://www.kinnevik.com/sustainability/key-policies
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Såsom det anges i Kinneviks Whist-

leblo er oli  rv ntar vi oss att alla 
medarbetare och relevanta tredje par-

ter signalerar om de känner en allvarlig 

oro för någon del av Kinneviks arbete, 

inklusive avseende mänskliga rättighe-

ter, arbetsrätt, miljö, antikorruption och 

anti diskriminering. Kinneviks vissel-

blåsartjänst hanteras av en extern part, 

histleB  nder 2019 k Kinnevik inte 
in några rapporter till visselblåsartjänsten. 

En del av ersättningen till Kinne-

viks investeringsteam är kopplad till 

portföljbolagens hållbarhetsresultat.

Riskhantering
Kinneviks styrelse ansvarar för den interna 

kontrollen i enlighet med aktiebolagsla-

gen samt Svensk kod för bolagsstyrning. 

Kinneviks riskra verk nns beskrivet i 
Riskhanteringspolicyn. Kinneviks ledning 

har etablerat en Riskkommitté som har 

möten tre gånger om året för att granska 

de mest väsentliga riskerna, utvecklingen 

sedan det senaste mötet, hur effektiva 

eventuella riskdämpningsåtgärder har 

varit samt vår övergripande riskaptit. Risk-

kommitténs arbete presenteras vid varje 

möte i utskottet för risk, regelefterlevnad 

och hållbarhet och till revisionsutskottet 

på regelbunden basis.

Regelefterlevnad
Kinneviks efterlevnadsramverk har i för-

sta hand fokus på lagar och regler som 

styr noterade bolag i Sverige, däribland 

Nasdaqs Regelverk för emittenter, EU-

förordningen om marknadsmissbruk 

(596/2014), aktiebolagslagen samt andra 

lagar och regler hänförliga till Kinneviks 

verksamhet och investeringar. Utskottet 

för risk, regelefterlevnad och hållbarhet 

och revisionsutskottet får regelbundet 

uppdateringar gällande status för efter-

levnaden. En granskning av efterlevnaden 

i förhållande till de lagar och regler som 

styr svenska noterade bolag genomförs 

årligen för att säkerställande fullständig 

e terlevnad sa t r att identi era poten-

tiella förbättringsområden.

Kinnevik genomför årligen obligato-

riska utbildningar i regelefterlevnad för 

alla medarbetare, vilket inkluderar Upp-

förandekoden och Insider Trading Rules. 

Vi gör även regelbundet djupdykningar 

i vissa frågor, såsom antikorruption och 

hantering av leverantörskedjan.

Ekonomiskt resultat
Under 2019 ökade Kinneviks substansvär-

de A  ed 1 pro ent  e ter tbetald 
tdelning  till il arder K 0  

Totala investeringar för året uppgick till 

il arder K 2  otala av ttringar 
ppgi k till 2 il arder K 1  Kin-

nevik avslutade 2019 med en nettoskuld 

på 0 9 il arder K 2 9  otsvarande 
sk lds ttningsgrad på 1 pro ent 0  

av portföljens värde.

Under 2019 avyttrade Kinnevik ett 

5-procentigt innehav i Zalando, motsva-

rande 1 pro ent av vårt totala aktiein-

nehav i bolaget, vilket genererade en 

br ttolikvid o  9 dkr  Kinnevik delade 
också ut sitt totala aktieinnehav i Millicom 

till våra aktieägare, en värdeöverföring på 

totalt 1 dkr  
Kinnevik konsoliderar inte sina rörel-

sedrivande dotterföretag och har ett ne-

gativt rörelseresultat och är därmed inte 

föremål för någon bolagsskatt.

Ändrad policy  

för ersättning till aktieägarna

Under ett antal år var Kinneviks mål att 

betala en årlig utdelning som skulle växa 

i linje med utdelningarna från våra bolag, 

r st illi o  o h ele2  o h kassa det 
som genereras från våra investeringsakti-

viteter. Mot bakgrund av utdelningen av 

Millicom, och den efterföljande föränd-

ringen av portföljens sammansättning, 

har vi ändrat vår policy för utdelning till 

aktieägarna. Framöver kommer vi att sluta 

betala ut en ordinarie kontant utdelning 

och i stället använda den erhållna utdel-

ningen  r st rån ele2  r att nan-

siera och bygga upp vårt ägande i bolag 

som vi anser är morgondagens vinnare 

i vår privata portfölj. Vidare kommer vi 

att sträva efter att återföra överskjutande 

kapital till aktieägarna från framgångsrika 

försäljningar i form av extra utdelningar.

Ekonomiskt värde som skapats och distribuerats av Kinnevik under 2019, Mkr

KINNEVIK 

EKONOMI

Avyttringar av  
nansiella tillgångar

Distribuerad  
utdelning

Ekonomiskt värde som har skapats Ekonomiskt värde som har distribuerats

Erhållen  
utdelning

Investeringar i
nansiella tillgångar

Betald ränta

Övriga  
rörelseintäkter

Rörelsekostnader inklusive 
medarbetarnas löner

2 907

50

6 186

(4 566)

(49)

(391)

(18 819)

http://www.kinnevik.com
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SOCIALT ANSVAR OCH ATT BIDRA 
POSITIVT TILL SAMHÄLLET

Kinneviks främsta tillgång är och har 
alltid varit våra medarbetare. Därmed 
är en av våra främsta prioriteringar 
att attrahera och behålla de bästa 
och mest kompetenta medarbetarna.  
Kinnevik anser att mångfald och inklude-
ring är viktiga tillgångar och en möjlighet 
till värdeskapande och vi utnyttjar till fullo 
de möjligheter som uppstår genom att an-
ställa medarbetare med olika bakgrunder 
och perspektiv. Vi har också en fast över-
tygelse om att vi ska bidra till samhället i 
stort, vilket vi har gjort i många år genom 
Reach for Change, en ideell organisation 
grundad av Kinnevik. 

Ett litet team med stor mångfald
Medan arbetet vi utför ofta förändras, för-

blir våra kärnvärden desamma. Kinneviks 

medarbetare delar en entreprenörsanda 

och tro på att bygga långsiktigt hållbara 

verksamheter. 

Kinneviks organisation utgjordes av 

40 (37) anställda i genomsnitt under 

2019 (omräknat till heltidsanställningar 

”FTE”, inklusive helägda dotterbolag), 

varav 27 i Stockholm och 13 i London. 

Investeringsorganisationen bestod av 

12 personer  varav åtta i ondon o h ra 
i Stockholm. Dessutom hade Kinnevik 

under 28 medarbetare inom Finance, 

Legal, Strategy, Sustainability, Corporate 

Communications, HR och Administration. 

Alla medarbetare utom fyra hade tillsvi-

dareanställningar. Alla medarbetare utom 

en hade heltidsanställningar.

Kinnevik är en stark förespråkare för 

mångfald och inkludering. Det avspeg-

las i vår organisations sammansättning, 

d r totalt nio olika nationaliteter nns 
representerade. Andelen kvinnliga med-

arbetare i Kinneviks organisation var i 

geno snitt 9 pro ent  nder 2019  
Andelen kvinnor i Kinneviks investerings-

organisation var 27 procent (17) och i 

styrelsen 50 procent (43). Vårt mål för 

2022 är att uppnå en könsfördelning på 

40/60 i alla Kinneviks team.

Välmående och personlig 

utveckling i fokus

Kinnevik erbjuder sina medarbetare lö-

pande möjligheter till personlig utveck-

ling, att förbättra sina yrkes kunskaper 

och att ta ett ökande ansvar för att skapa 

värde för Kinnevik och våra portföljbolag. 

Eftersom vi är en liten organisation kan 

vi anpassa karriärutveckling och vidare-

utbildning för varje medarbetare. Dessa 

omfattar bland annat ledarskapskurser 

o h nesspe i ka tbildningsprogra  
samt operativ erfarenhet genom utlåning 

under en begränsad period till något av 

våra portföljbolag.

Löpande utvärdering av medarbetar-

nas prestationer och måluppfyllnad är 

centralt för att Kinnevik ska kunna erbjuda 

lämpliga personliga utvecklingsverktyg 

på individ- och gruppnivå. Alla medar-

betare deltar i årliga utvecklingssamtal 

och har personliga mål som granskas två 

gånger per år. 

Kinnevik arbetar för att främja en bra, 

säker och sund arbetsmiljö för samtliga 

medarbetare gällande både fysiska, orga-

nisatoriska och sociala aspekter, där ris-

ken för arbetsskador och arbetsrelaterade 

sjukdomar förebyggs. Målet är att stärka 

medarbetarens motivation, effektivitet, 

hälsa och välmående. 

Såsom det anges i Kinnevik Work En-

vironment Handbook, ska en anställd om 

han/hon är med om en incident, olycka 

eller annan form av ohälsa omedelbart 

meddela sin chef. Under 2019 rappor-

terades inga incidenter till Arbetsmiljö-

verket. Den låga sjukfrånvaron, under 1 

procent (<1) av den totala arbetstiden, 

vittnar om Kinneviks ansträngningar att 

förbättra våra medarbetares hälsa, bland 

annat genom en sjukvårdsförsäkring och 

friskvårdsbidrag.

För att kunna bedöma vad medarbe-

tarna anser om att arbeta för Kinnevik 

genomför vi årliga medarbetarunder-

sökningar. Resultatet från medarbetarun-

dersökningen 2019 visade inte på några 

betydande problem gällande mänskliga 

rättigheter, lika möjligheter eller arbets-

miljö.

Av de 86  procent av medarbetarna 
som svarade på Kinneviks medarbe-

tarundersökning 2019 angav 95 pro-

cent att de skulle rekommendera nå-

gon annan att arbeta på Kinnevik.

Kinnevik uppmuntrar föräldraledighet 

för både män och kvinnor. Under 2019 var 

den genomsnittliga föräldraledigheten 

39 (0) veckor för män och 46 (52) veckor 

för kvinnor. Det avser föräldraledighet 

som påbörjades under 2019 och inklu-

derar det totala antalet veckor, och kan 

därför sträcka sig till året efter.

Under 2019 införde Kinnevik en ny 

policy för föräldraledighet som anger 

att samtliga fast anställda har rätt till 

nio månaders föräldraledighet med 

100 procent av den fasta lönen. Poli-
cyn återspeglar vår ambition att ligga i 

framkant vad gäller lika möjligheter samt 

att främja hälsa och välmående och en 

bra balans mellan arbete och familjeliv. 

Kinneviks ramverk för mångfald och 

inkludering

I maj 2019 lanserade Kinnevik ett ramverk 

för mångfald och inkludering för att driva 

de viktiga förändringar vi vill se inom Kin-

nevik, i vår portfölj och i branschen i stort. 

Utöver vår grundläggande tro på lika rät-

tigheter för alla medarbetare är Kinneviks 

uppfattning att mångfald och inkludering 

ger tydliga affärsfördelar eftersom det 

ger starkare nansiella res ltat  b ttre 
beslutsfattande, stimulerar innovation 

och leder till långsiktigt värdeskapande. 

För att kunna leverera i enlighet med 

vår vision o  att tillhandahålla er o h 
bättre valmöjligheter behöver vi verkligen 

förstå våra kunder, vilket gör det helt nöd-

vändigt att vår organisation och våra port-

följbolag speglar sin kundbas. Mångfald 

kan mätas utifrån många olika aspekter, 

dock betraktas jämställdhet mellan könen 

allmänt som en av de främsta. Därför har 

vi inledningsvis valt att fokusera på kon-

kreta åtgärder hänförliga till jämställdhet 

mellan könen.

Kinneviks styrelse och ledningsgrupp 

har enats om fyra övergripande mål som 

har betydelse för Kinneviks ambitioner 

och lägger grunden för Kinneviks ramverk 

för mångfald och inkludering. 

KINNEVIK 

SAMHÄLLE

http://www.kinnevik.com
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• 40/60 sammansättning – till slutet av 

2022 ska Kinnevik ha en sammansätt-

ning på 0 0 inst 0 pro ent av 
det underrepresenterade könet) i led-

ningsgruppen samt i investerings- och 

bolagsteamen

• 10% kvinnligt kapital – från och med 

2019 ska inst 10 pro ent av den årliga 
investeringsbudgeten reserveras för 

investeringar i företag som har grun-

dats eller leds av kvinnor. Om dessa 

10 pro ent inte investeras helt ska ver-
skottet överföras och bli ett tillskott till 

nästkommande års öronmärkta budget

• Inga uppföljningsinvesteringar – Kin-

nevik kommer bara att uppföljningsin-

vesteringa i bolag som Kinnevik anser 

har gjort framsteg inom mångfald och 

inkludering

• Ledarskap – alla Kinneviks chefer ska 

utvärderas i fråga om mångfald och 

inkludering och resultet kommer att 

kopplas till deras ersättning

Kinnevik har bildat en intern arbetsgrupp 

r ång ald o h inkl dering &  ask-

force) för att driva vår agenda framåt ge-

nom att tillhandahålla input om ramverket 

för mångfald och inkludering och andra 

initiativ, sätta upp mål och ta fram hand-

lingsplaner samt mäta framstegen. För att 

s kerst lla att ett ertal perspektiv nns 
representerade består vår arbetsgrupp 

av sex medarbetare jämt fördelat mellan 

kontoren, av olika kön, med olika funk-

tioner och senioritet. För att ytterligare 

säkerställa att alla kan göra sin röst hörd 

och för att undvika grupptänkande kom-

mer sammansättningen i arbetsgruppen 

att rotera e ter 12 ånader  Arbetsgr p-

pen lämnar regelbundna uppdateringar 

av framstegen till Kinneviks styrelse och 

ledning. 

För att sätta dagordningen för arbets-

gruppen och öka medvetenheten om 

mångfald och inkludering i hela orga-

nisationen genomförde Kinnevik en be-

dömnings- och utbildningsprocess för 

medarbetarna som omfattade en med-

arbetarundersökning, enskilda intervjuer 

och skräddarsydda utbildningstillfällen. 

Framsteg gällande Kinneviks ramverk 

för mångfald och inkludering kommer 

att rapporteras årligen i samband med 

Kinneviks årsstämma.

Läs mer om Kinneviks arbete med 

Reach for Change på sidan 27.

Nyanställningar och personalomsättning under 2019 (FTE)

KINNEVIK 

SAMHÄLLE

Nyanställningar 20-29 30-39 40-49 50+ Summa Andel

Sverige

Kvinnor - - 0,6 -  0,6 1,5%

Män - - - - - -

Storbritannien

Kvinnor 0,4 - - -  0,4 1,0% 

Män - - - - - -

Summa 1,0 2,5%

Personalomsättning 20-29 30-39 40-49 50+ Summa Andel

Sverige

Kvinnor - - - - - -

Män - - - 0,9 0,9  2,3%

Storbritannien

Kvinnor 0,8 - - -  0,8  2,0%

Män 0,5 - - -  0,5  1,3%

Summa 2,2 5,6%

OBS: Nyanställningar och personalomsättning anges i heltidsanställningar och 

beräknas i relation till det genomsnittliga antalet heltidsanställda under 2019.

Åldersfördelning bland medarbetarna under 2019 (FTE)

Åldersfördelning i styrelsen under 2019 (FTE)
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MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

Alla företag påverkar miljön. Ett område 
som har fått allt större betydelse för Kin-
nevik är att mäta, minska och kompensera 
för våra koldioxidutsläpp.

Beräkning av växthusgasutsläpp

Kinnevik genomför en årlig beräkning av 

utsläppen av växthusgaser (Greenhouse 

ases H  so  kvanti erar de totala 
utsläppen av växthusgaser som genereras 

direkt och indirekt av vår verksamhet. 

Uppskattningen ger oss ett verktyg för 

att följa upp och minska vår klimatpå-

verkan  Ber kningen kvanti erar de s  
växthusgaserna enligt Kyoto-avtalet och 

mäts i enheten koldioxidekvivalenter, el-

ler CO2e. Nedan följer en sammanfatt-

ning av resultaten. Hela rapporten om 

våra tsl pp av v th sgaser nns på vår 
ebbplats  apporten o attar Kinnevik 

AB och Kinnevik Capital Ltd.

Resultat för 2019
Under 2019 genererade Kinnevik totalt 

659 (645) CO2e, motsvarande 16,6 ton 

(17,6) ton per anställd (omräknat till hel-

tidsanställningar). Vår största klimatpåver-

kan åter nns i ope  d r t nsteresor 
vilket tg rs n stan enbart av gresor  

motsvarar 95 (95) procent av de totala 

koldioxidutsläppen under 2019. 

Under 2020 är ett fokusområde att 

höja ambitionsnivån gällande vår kli-

matpåverkan. Vi undersöker exempelvis 

möjligheterna att expandera Kinneviks 

Scope 3-utsläpp att innefatta utsläpp från 

hela vår portfölj. Nästa steg är att sätta 

övergripande mål för portföljen för att 

minska klimatpåverkan.

Läs mer om motsättningen mellan eko-

nomisk tillväxt och minskade koldiox-

idutsläpp inom Kinnevik på sidan 26.

Metod och antaganden
Bedömningen har gjorts i enlighet med 

GHG Protocol Corporate Accounting and 

Reporting Standard. Detta protokoll be-

traktas som nuvarande praxis för rappor-

tering av växthusgasutsläpp för företag 

och organisationer.

All användning av de bilar som bola-

get ägde under 2019 har tagits med i be-

dömningen, även om de främst används 

av medarbetarna utanför arbetet. Bensi-

nen är föremål för förmånsbeskattning. 

Fjärrvärme för kontoret i Stockholm ingår 

redan i ett program för koldioxidkompen-

sation direkt genom leverantören.

Kompensation av våra utsläpp

Kinnevik tar ansvar för våra koldioxidut-

släpp genom klimatkompensation. För 

att kompensera utsläppen för 2019 har 

Kinnevik fortsatt samarbetet med ett lo-

kalt återbeskogningsinitiativ i San Juan 

de Limay i Nicaragua. Initiativet är utfor-

at o h veri erat i enlighet ed lan 
Vivo Standard, den äldsta standarden för 

klimatskyddsprojekt inom området för 

markanvändning. Projekten måste utgå 

från en helhetssyn och bekämpa både 

avskogning och fattigdom, med fokus 

på återbeskogning.

Scope 3  

Tjänsteresor och övrigt

96%

Tjänsteresor

95%

KINNEVIK 

MILJÖ

Kinneviks utsläpp 2019

Sammanställning per växthusgas

Kinneviks utsläpp 2019

Sammanställning per aktivitet

Kinneviks utsläpp 2019

Sammanställning per Scope

Växthusgas Aktivitet Scope

Global 

uppvärmnings-

potential

(IPCC 2007)
Ton 

CO2e Ton CO2e Ton CO2e

Koldioxid (CO2) 1 582

Metan (CH4) 25 0,77

Kväveoxid (N2O) 298 2,95

Övriga gaser 1 72,9

SUMMA  659

n Tjänsteresor 625 95%

n Lokaler 12 2%

n Företagets egna/leasade fordon 21 3%

n Inköpta material 1 0%

SUMMA 659 100%

n 1. Direkta utsläpp 18 3%

n 2. Indirekta utsläpp - Energi 10 1%

n 3. Indirekta utsläpp - Övrigt 631 96%

SUMMA 659 100%

http://www.kinnevik.com
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PORTFÖLJEN 
VÅRT AKTIVA ÄGANDE

KINNEVIKSTANDARDERNA

Kinneviks allmänna förväntningar i förhål-

lande till våra portföljbolags hållbarhets-

resultat beskrivs i Kinneviks policy för fö-

retagsansvar. Eftersom vi investerar inom 

olika sektorer o h geogra ska o råden  
och i företag i olika utvecklingsstadier, 

varierar mognadsgraden i våra portföljbo-

lags praxis för en hållbar affärsutveckling. 

Kinnevik har tagit fram ett strukturerat 

ra verk r att de niera pra is ino  håll-
barhet för våra bolag, för att mäta hållbar-

hetsresultaten samt ta fram prioriteringar 

och handlingsplaner, tillsammans kallat 

Kinnevikstandarderna (”Standarderna”). 

De har tagits fram utifrån prioriteringar 

so  har identi erats geno  intressent-
dialoger, jämförelser med likartade bolag 

och praxis i branschen. 

Kinneviks investeringsteam, med stöd 

av vår Hållbarhetsfunktion, ansvarar för att 

implementera Standarderna i våra port-

följbolag. I grund och botten arbetar vår 

Hållbarhetsfunktion med affärsutveckling 

med syfte att stötta våra bolag i att införa 

nödvändiga strukturer, processer och en 

företagskultur för att bli framgångsrika 

på lång sikt. 

Standarderna speglar våra väsentliga 

aspekter o h består av standarder 
fördelade på tre dimensioner av hållbar 

utveckling: den ekonomiska, sociala och 

miljömässiga. 

Exempel på innehåll i Standarderna 

 

EKONOMI

• Uppförandekod

• Representation i styrelsen och  

dess utskott

• Visselblåsarfunktioner

• Riskramverk och organisation

• Affärsetik och korruptions-

bekämpning

• Dataintegritet och skydd

SAMHÄLLE

• Leverantörskedjans uppfyllande av 

lagar och förordningar

• Mänskliga rättigheter

• Hälsa och säkerhet

• Mångfald och inkludering 

• Medarbetarnas utveckling och  

välmående

• Bidra positivt till samhället

MILJÖ

• Klimatrapportering

• Minska klimatpåverkan

Betygsprocessen

Kinnevik utför en årlig utvärdering av alla 

betydande portföljbolag, både noterade 

och onoterade, utifrån Standarderna. Be-

t dande bolag de nieras so  de  so  
redovisas separat i vår NAV-rapportering, 

eller med ett verkligt värde som översti-

ger 100 kr per den 1 de e ber -

regående kalenderår. Efter att bedöm-

ningen är slutförd betygsätter Kinnevik 

portföljbolagen utifrån deras uppfyllande 

av Standarderna. Betygsutvecklingen kan 

spåras över tid för hela portföljen och för 

enskilda bolag. Bedömningarna görs ge-

nom intervjuer med portföljbolagen och 

våra styrelserepresentanter samt genom 

Hållbarhetsfunktionens regelbundna be-

sök hos bolagen.

Bedömningen under 2019 omfattade 

2 bolag 2   noterade  o h 20 pri-
vata 1  vilket otsvarar irka 100 pro-

cent (99) av Kinneviks portföljvärde per 

den 1 de e ber 2019  

Bedömningsprocessen

Våra börsnoterade bolag utför en årlig 

självutvärdering för att bedöma hur de 

uppfyller Standarderna. Självutvärdering-

en jämförs med Kinneviks bedömning 

och större avvikelser tas upp till diskus-

sion  Bolagets ledning identi erar  tillsa -

mans med Kinneviks styrelserepresentant 

och Hållbarhetsfunktionen, de främsta 

hållbarhetsriskerna och fastställer prio-

riteringar inför nästkommande år. Efter 

godkännande från bolagets styrelse el-

ler revisionsutskott implementeras den 

överenskomna hållbarhetsagendan och 

följs upp av ledningen. 

Privata bolag i ett tidigt utvecklings-

skede gynnas generellt av ett aktivt stöd 

på ledningsnivå för att implementera 

Standarderna. Deras utveckling bedöms 

årligen av Kinneviks Hållbarhetsfunktion 

tillsammans med bolagets ledning. Uti-

från prioriteringarna för nästkommande 

år tas en handlingsplan fram och god-

känns av bolagets styrelse, där Kinnevik 

är representerat.

Kinneviks utskott för risk, regelefter-

levnad och hållbarhet ser över bedöm-

ningarna en gång per år och övervakar 

utvecklingen i bolagen löpande under 

året.

Our Group Platform
Kinnevikgruppen utgör ett nätverk av 

bolag och personer som kan lära sig av 

varandra. För att möjliggöra kunskapsdel-

ning och nätverkande ordnar Kinnevik ett 

antal event och konferenser. 

I samband med Brilliant Minds 2019 

ordnade vi Kinnevik Summit, en dag av 

inspirerande talare och interaktiva dis-

kussioner för VD:ar i koncernen. Vi stod 

också värd för event med ämnesexperter i 

portföljen, inklusive ett event i Stockholm 

för experter inom legala frågor och intern-

revision sa t ett i e  ork r risk o h 
efterlevnad. Dessa event är utformade 

för att vara ett forum där deltagarna kan 

dela praxis, diskutera trender och inspi-

rera varandra. Dessutom ordnade vi ett 

progra  ed orkshops r H he er 
i Norden, en serie träffar för vårt Young 

alents et ork o h so iala event r 
Kinnevik Group Alumni. Dessa event har 

tagits emot väl och under 2020 har vi som 

mål att expandera arbetet med att bygga 

plattformen.

Kinnevik har ett betydande inflytande över sina portföljbolag genom ka-

pital, representation i styrelserna samt operativt stöd. Att driva en ambitiös 

hållbarhets agenda i våra bolag är centralt i Kinneviks roll som aktiva ägare.

http://www.kinnevik.com
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HÅLLBARHETSRESULTAT I VÅRA PORTFÖLJBOLAG 2019

En hörnsten i vårt hållbarhetsarbete är den aktiva dialogen 

med våra bolag. Kinnevik tillhandahåller såväl övergripande 

strategier som handfast hjälp. Vi har till exempel gett våra bolag 

konkret input och rekommendationer gällande innehållet i och 

utformningen av deras uppförandekod och interna kontrollmiljö. 

Vi har bjudit in våra portföljbolag till två event med plattfor-

men Our Group med fokus på hållbarhetsresultat, läs mer på 

sidan 21. Vi har också bidragit till att bygga upp praxis-ramverk 

r att identi era  inska o h hantera risker o h b gga starka 
st rningsstr kt rer  i h lpte vissa bolag ed att identi era 
sunda visselblåsarsystem samt att utveckla starka informations-

säkerhetsstrukturer. Efter utrullningen av vårt ramverk för mång-

fald och inkludering har vi hjälpt våra bolag att implementera 

mångfalds- och inkluderingsaspekter i sina viktigaste policyer 

och erbjudit stöd samt gett exempel på hur man skapar en mer 

inkluderande arbetsmiljö.

EKONOMI
Ett viktigt fokusområde under 2019 var att utveckla ramverk 

r hållbarhet i de bolag vi investerade i nder 201  e esta 
av bolagen befann sig på ett tidigt skede på sin resa och hade 

inga str kt rerade arbets den kring hållbarhetsinitiativ  e 
esta n a bolag ed reglerade verksa heter skapade n-

dergrupper i styrelsen för att följa upp framtagandet av ini-

tiativ inom olika aspekter. Kinnevik hjälpte också bolagen att 

skapa interna styrningsstrukturer såsom riskkommittéer och 

styrningsutskott, med ansvar för att driva utvecklingen. En av 

de främsta utmaningarna för våra bolag i ett tidigt utvecklings-

skede är att balansera tillväxt mot en hållbar affärsutveckling.

Under fjärde kvartalet 2019 upptäckte vårt portföljbolag 

Quikr, en onlineplattform för radannonser i Indien som Kinne-

vik investerade i 2014, att vissa återförsäljare inom segmenten 

bostads th rning o h bilar hade lagt in ktiva eller issvisande 
transaktioner på bolagets plattform. Detta innebär att värdet på 

de transaktioner och intäkter som genererats i dessa kategorier 

kan ha verskattats o h det nns en risk att vissa ordringar 
inte kommer kunna inkrävas. För att hantera det inträffade har 

bolaget skalat ner sin verksamhet inom berörda segment, sett 

över sin kostnadsbas och vidtagit rättsliga åtgärder mot de 

ansvariga personerna. En oberoende utredning av den interna 

kontrollen har också tillsatts. Kinnevik arbetar nära Quikrs styrelse 

och ledning för att stärka den interna kontrollen och genom-

gående förbättra strukturerna för styrning, riskhantering och 

regelefterlevnad. Vi är mycket besvikna över det inträffade men vi 

tycker att de åtgärder som vidtagits är kraftfulla och väl avvägda.

Exempel på hur våra bolag har utvecklat sina strukturer för styr-
ning, risk och regelefterlevnad

Tele2

Efter samgåendet med Com Hem 2018 var ett av Tele2s fokusområ-

den att leverera i enlighet med affärsplanen för det sammanslagna 

bolaget på ett hållbart sätt. Som den största aktieägaren i Tele2 stöt-

tade Kinnevik denna agenda genom en aktiv dialog med lednings-

teamet. En andel av den rörliga ersättningen till högsta ledningen 

inom Tele2 för 2019 var kopplad till deras hållbarhetsresultat.

Livongo 

Sedan Kinneviks första investering i Livongo 2017 har vi, 

genom vår representation i styrelsen och vår Hållbarhets-

funktion, haft ett nära samarbete med ledningsteamet för att 

utveckla Livongo till en långsiktigt hållbar verksamhet. Bland 

annat hjälpte Kinnevik under 2019 styrelsen att rekrytera en 

oberoende ordförande till revisionsutskottet för att förbättra 

oberoende och styrningsstrukturer i verksamheten. 

Monese 

När Kinnevik investerade i Monese 2018 var bolaget i ett tidigt 

skede i sin utveckling. Vid tiden för investeringen uppfyllde 

Monese grundläggande krav på efterlevnad som ställs av 

lagstiftande myndigheter. Kinnevik rekryterade tillsammans 

ed ledningstea et nese perter r att driva spe i ka 
hållbarhetsinitiativ. Vi hade ett nära samarbete med styrelsen 

för att inrätta ett risk- och revisionsutskott för att följa upp 

utvecklingen. Kinnevik arbetade också nära ledningsteamet 

för att inrätta ett internt tvärfunktionellt riskutskott för att följa 

utvecklingen på plats.

SAMHÄLLE
Ett viktigt fokusområde under 2019 har varit mångfald och in-

kludering. I linje med Kinneviks högt ställda förväntningar som 

anges i vårt ramverk har många av våra bolag gjort stora fram-

steg genom att bland annat implementera tydliga policys och 

genomfört utbildningar för anställda. Som ett resultat av det har 

många blivit mer attraktiva arbetsgivare med lika möjligheter och 

välmående i fokus. Detta är ett långsiktigt åtagande och många 

bolag har stora möjligheter att förbättra sitt arbete. Mångfald och 

inkludering kommer att fortsätta att vara en viktig fråga under 

de närmaste åren.

http://www.kinnevik.com
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Exempel på hur våra bolag har tagit täten inom mångfald och 
inkludering

Zalando 

Bolaget anser att mångfald av människor, livsstilar, åsikter och 

attityder är viktiga drivkrafter för innovation och framgång.  

I oktober 2019 meddelade Zalando nya mångfaldsmål för sina 

högsta ledningsnivåer. Bolaget strävar efter en balanserad 

representation av kvinnor och män på de sex högsta lednings-

nivåerna vid sl tet av 202  vilket bet der inst 0 pro ent av 
det underrepresenterade könet. De nya målen är en del av en 

allmän revision av bolagets mångfalds- och inkluderingsstra-

tegi  d r alando har so  ål att diversi era sin arbetsst rka 
inom ett antal mätbara områden, däribland kön, nationalitet 

och utbildning. 

”Under de senaste 11 åren har vi haft mycket fokus på att eta-
blera och få verksamheten att växa, och vi har inte ansträngt oss 
tillräckligt för att motverka strukturella obalanser som har vuxit 
fram. Vi är medvetna om att vi i dagsläget saknar mångfald i vår 
högsta ledning och vi är helt inställda på att ändra på det. Vi är 
övertygade om att en kultur av mångfald och inkludering kommer 
att säkerställa att vi får med oss de bästa talangerna och verkligen 
kan betjäna kundbasen”, säger Rubin Ritter, en av Zalandos VD:ar.

Betterment

Betterment är verksamt i skärningspunkten mellan två branscher: 

nans o h teknik  d r edarbetarna historiskt ha t en sned k ns-

fördelning och delar av befolkningen varit underrepresenterad. 

Betterment arbetar hårt för att få till en förändring genom att 

bygga ett bolag med passionerade individer som återspeglar 

sina kunder och bidrar med nya perspektiv. För att uppnå en 

bättre könsfördelning har bolaget ett internt mångfalds- och 

inkluderingsutskott för att hylla de många olika bakgrunder och 

erfarenheter bland medarbetarna. Under 2018 lanserade grup-

pen Women of Betterment SHARE (Support, Hire, Aspire, Relate, 

po er  ett n tverk av individer ed olika bakgr nd ed 
ålet att r a d pare band ellan kvinnorna i nte h s ren  

Global Fashion Group

GFG anser att en arbetsstyrka som är dynamisk och med stor 

mångfald gör det möjligt för bolaget att utveckla den djupgå-

ende lokala kunskap och expertis som krävs för att lyckas på sina 

respektive marknader. Sedan grundandet 2014 har GFG ökat 

andelen kvinnor i sin ledningsgr pp rån noll till 0 pro ent i 
december 2019. Samma trend kan noteras i styrelsen, som leds 

av en kvinnlig ordförande och där andelen kvinnor har ökat från 

noll 201  till 0 pro ent i de e ber 2019  vilket visar på s 
engagemang inom mångfald.

MILJÖ
I takt med att klimatkrisen förvärras svarar Kinnevik och våra 

portföljbolag på utmaningen. Med vårt aktiva stöd vidtar våra 

bolag i allt högre grad åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. 

En allmän trend är att bolag som är mer mogna har mer mogna 

klimatinitiativ. Under 2020 kommer Kinnevik att fortsätta att 

arbeta tillsammans med våra portföljbolag för att stötta, upp-

muntra och påverka dem på deras resa mot att ta större miljö-

ansvar, med fokus på de bolag som har störst koldioxidutsläpp.

Exempel på hur våra bolag tar ansvar för miljöfrågor

Zalando

Som en del av målet att ha en nettopositiv inverkan på människor 

och miljö lanserade Zalando sin hållbarhetsstrategi do.MORE 

i oktober 2019 och har redan netto noll utsläpp för den egna 

verksamheten genom kompensation. Zalandos hållbarhetsteam 

leder arbetet med att sätta Science Based Targets i linje med 

Parisavtalet under 2020.

Tele2

Tele2, som är koldioxidneutralt i den egna verksamheten anlitar 

externa experter för att mäta sina utsläpp uppströms och ned-

ströms under 2020 med målet att sätta Science Based Targets. 

Som en storförbrukare av energi fortsätter Tele2 att arbeta med 

att köpa grön el till sin verksamhet på respektive marknad. 

Kolonial

Matsvinnet har halverats varje år under de senaste tre åren på 

Kolonial och är nere på noll svinn inom bageriprodukter eftersom 

allt bakas på beställning. I december 2019 gick Kolonial över från 

plastpåsar till återvinningsbara pappkartonger i sina leveranser. 

Större delen av Kolonials bilpark går på biobränslen och bolaget 

planerar att utöka antalet elbilar under 2020. 

http://www.kinnevik.com
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EKONOMI

MÅL 1.4: Lika rätt till egendom, grund-

läggande tjänster, teknologi och ekono-

miska resurser

Senast 2030 säkerställa att alla män och 
kvinnor, i synnerhet de fattiga och de ut-
satta, har lika rätt till ekonomiska resurser, 
tillgång till grundläggande tjänster, möj-
lighet att äga och kontrollera mark och 
andra former av egendom samt tillgång 
till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och 
finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

• Bayport: Finansiella lösningar till så 

kallade formellt och informellt anställda 

individer i tillväxtmarknader

• BIMA: Prisvärda och unikt utformade 

liv- och sjukförsäkringsprodukter via 

mobiltelefon, verksamt i utvecklings-

marknader

• Monese: Mobil konsumentbank ba-

serad i Storbritannien som med en 

tekniskt avancerad lösning för kund-

kännedom möjliggör för konsumenter  

över hela Europa att öppna ett konto 

på några minuter

SAMHÄLLE

MÅL 3.7: Tillgängliggör reproduktiv häl-

sovård, familjeplanering och utbildning 

till alla

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång 
till sexuell och reproduktiv hälsovård, in-
klusive familjeplanering, information och 
utbildning, och att reproduktiv hälsa inte-
greras i nationella strategier och program.

• Livongo: Erbjuder ett digitalt pro-

gram för gravida och unga föräldrar, 

ett evidensbaserat beteendemässigt 

hälsoprogram som erbjuder personligt 

anpassad digital support

MÅL 3.8: Tillgängliggör sjukvård  

för alla

Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård 
för alla, som även skyddar mot ekonomisk 
risk, tillgång till grundläggande hälso- och 
sjukvård av god kvalitet liksom tillgång 
till säkra, effektiva och ekonomiskt över-
komliga grundläggande läkemedel och 
vaccin av god kvalitet.

• Livongo: Digitalt hälsovårdsbolag som 

hjälper patienter med kroniska sjuk-

domar att leva bättre och hälsosam-

mare liv

• Babylon: Digitalt hälsovårdsbolag som 

ko binerar obil teknologi ed arti -

ciell intelligens och medicinsk expertis. 

Babylons mål är att göra hälsovård mer 

tillgängligt för alla till en lägre kostnad

• VillageMD: Ledande aktör inom  pri-

märvård och en pionjär inom värdeba-

serad vård. Bolaget möjliggör en vård-

modell där primärvården står i centrum 

och vårdgivaren tar ett helhetsansvar 

för patientens hälsa, vilket resulterar i 

högre vårdkvalité

MILJÖ

MÅL 12.3: Halvera matsvinnet i världen

Till 2030, halvera det globala matsvinnet 
per person i butik- och konsumentledet, 
och minska matsvinnet längs hela livsmed-
elskedjan, även förlusterna efter skörd.

• Karma: Digital marknadsplats som 

kopplar samman konsumenter med 

lokala restauranger och mataffärer 

som har ett överskott av mat. Genom 

att låta kunderna köpa osåld mat till 

ett rabatterat pris i appen, reducerar 

Karma matavfall

VÅRA BOLAG BIDRAR TILL  
DE GLOBALA MÅLEN

Många av våra portföljbolag bidrar till de Globala målen genom sina kärn-

verksamheter. Agenda 2030 och hållbar affärsutveckling är en spännande 

affärsmöjlighet som representerar icke tillgodosedda behov över hela världen.

http://www.kinnevik.com
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Faktisk eller potentiell negativ påverkan Metod för hantering

EKONOMI

Kinneviks ekonomiska resultat kan påverkas negativt av:

• ort l kon entration i ter er av storleken på spe i ka 
bolag och sektorer, samt andel av privata bolag i relation 

till noterade bolag i portföljen

• ikviditetsrisker inkl sive nansiering o h tillgång till 
nansiering

Genom våra investeringsaktiviteter och en dynamisk för-

delning av kapital strävar Kinnevik efter att upprätthålla en 

balanserad portfölj avseende mognadsgrad och tid i port-

följen, sektorer, andel börsnoterade vs. privata bolag samt 

geogra ska o råden

Under affärscykeln förlitar sig Kinnevik på investeringsverk-

samheten samt utdelning som erhålls från portföljbolagen 

r att t ka nansieringsbehoven  ess to  i lin e ed 
Kinneviks nansiella ål  kan vi ha en sk lds ttning på pp 
till 10 pro ent av port l v rdet  åra nansiella ål åter nns 
i sin helhet på vår ebbplats  nder 2019 ndrade vi vår po-

licy för utdelning till aktieägarna (se sidan 17). Hanteringen 

av nansiella risker tgår rån vår nanspoli  se not 1  i 
Årsredovisningen 2019).

SAMHÄLLE

Kinneviks arbete för att driva en mångfalds- och inklude-

ringsagenda kan påverkas negativt av:

• Oförmåga att hitta bolag som har grundats eller leds av kvin-

nor r att nå ålet ed en kapital rdelning på 10 pro ent 

• Oförmåga att rekrytera kvinnor till portföljbolagens styrelser 

och ledningsgrupper

Kinnevik arbetar aktivt r att e pandera sin be ntliga pi-
peline av potentiella investeringar. EIC (se sidan 8) har gett 

investeringsteamet befogenhet att hitta och presentera bolag 

som har grundats eller leds av kvinnor. Vi arbetar också för 

att öka vår exponering mot bolag som har grundats av eller 

leds av kvinnor genom konferenser, sponsring och ett brett 

deltagande i olika nätverk.

Valberedningen i våra noterade bolag har en omfattande 

pipeline av potentiella kandidater till styrelsen och arbetar 

med rekryteringsföretag för att säkerställa att rätt personer 

väljs till bolagen. Kinneviks investeringsteam har mandat att 

ta fram potentiella kandidater till styrelse och ledning till de 

onoterade bolagen. Läs mer om mångfaldsinitiativen i våra 

port l bolag på sidorna 22 2  

KINNEVIKS NEGATIVA PÅVERKAN OCH 
VÅRA METODER FÖR HANTERING

Hållbar utveckling handlar om att göra gott utan att samtidigt göra 

skada. Näringslivets bidrag runtom i världen är avgörande för att nå de 

Globala målen fram till 2030. Den här rapporten har fokus på Kinneviks 

positiva bidrag till de Globala målen men vi är också medvetna om vår 

faktiska eller potentiella negativa påverkan och hur vi kan hantera den.

Nedanstående ska inte betraktas som en heltäckande översikt utan som en representation av Kinneviks nyckelområden av faktisk 

eller potentiell negativ påverkan. Kinnevik har främst fokus på investeringar i Europa och USA och vår exponering mot utvecklings-

marknaderna har minskat betydligt de senaste åren. Det innebär att risker hänförliga till politiska förändringar eller politisk instabilitet, 

mänskliga rättigheter och affärsetik i portföljen generellt har blivit mindre framträdande. 

http://www.kinnevik.com
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Faktisk eller potentiell negativ påverkan Metod för hantering

SAMHÄLLE

För vissa av Kinneviks bolag, i synnerhet inom mode, e-

handel och mat, kännetecknas vissa gruppers arbetsmiljö 

av mer monotona uppgifter och en lägre grad av inflytande. 
Därmed lider vissa grupper av anställda en högre risk för 

psykosociala hälsoproblem, bland annat i lagerverksamheter. 

Utöver de moraliska och etiska aspekterna utgör detta även 

en anseenderisk för Kinnevik. 

Våra portföljbolag har en strukturerad introduktionsprocess 

för nya medarbetare samt regelbundna obligatoriska hälso- 

och säkerhetsutbildningar. Antalet arbetstimmar övervakas 

aktivt och bolagen har inbyggda kontroller för att säkerställa 

att de anställda inte blir utarbetade. Chefer på medelhög 

och lägre nivå erbjuds program för ledarskapsutveckling. 

e esta av våra bolag har aktiva visselblåsar nktioner dit 
medarbetarna kan vända sig med frågor som inte hanteras 

av deras närmaste chef. Kinnevik arbetar fortlöpande med 

portföljbolagen för att hålla kvar hälso- och säkerhetsfrågorna 

på agendan i styrelsen och ledningsteamen.  

Vissa av Kinneviks bolag, i synnerhet inom e-handel med 

kläder och mode är, på grund av sin globala natur behäftade 

med en högre risk för brott mot de mänskliga rättigheterna i 

leverantörskedjan. Utöver de moraliska och etiska aspekterna 

utgör detta även en anseenderisk för Kinnevik.

Alla Kinneviks bolag håller på att rulla ut en uppförandekod 

för leverantörerna, eller har redan en på plats. Dessutom 

genomför alla bolag en riskbaserad granskning av efterlev-

naden av uppförandekoden. För högriskleverantörer där 

port l bolagen har ett v sentligt in tande ver pra is i leve-

rantörskedjan (till exempel med ”private label”-leverantörer) 

granskas leverantörerna regelbundet för att säkerställa att de 

följer bolagets uppförandekod. Åtgärdsplaner (Corrective Ac-

tion Plans, CAP) sätts invid betydande brister som upptäcks 

vid sådana granskningar, och följs upp regelbundet av teamet 

för efterlevnad av lagar och regler i leverantörskedjan. De 

kommersiella avtalen sägs upp om inte leverantörerna kan 

uppvisa tillräckliga framsteg. 

MILJÖ

Kinnevik har en negativ påverkan på miljön genom tjänste-

resor, r st g  so  stod r 9  av tsl ppen nder 2019  
Vi kompenserar våra utsläpp inklusive tjänsteresor genom ett 

återskogningsinitiativ, läs mer på sidan 20. Kinneviks investe-

ringsfokus är i Europa och USA vilket innebär att vi sannolikt 

kommer att investera mer i de regionerna under de närmaste 

åren. Vi anser att det är viktigt att vara fysiskt närvarande vid 

ett aktivt ägande och att fördelarna med att aktivt driva vår 

agenda för en hållbar affärsutveckling på plats uppväger de 

negativa aspekterna av tjänsteresor. Läs mer om vårt arbete 

med att hjälpa portföljbolagen att hantera sina hållbarhets-

risker på sidorna 22 2

En del av Kinneviks bolag inom sektorn e-handel och mark-

nadsplatser, särskilt inom mode och mat samt även TMT-
sektorn har relativt sett en större miljöpåverkan. Det kan bero 

på deras verksamhet i sig och/eller på deras relativa storlek 

i vår portfölj. För modeföretagen är de främsta källorna till 

påverkan tillverkningsprocesserna, transporter och förpack-

ningar. För livsmedelsföretagen är både matproduktionen 

samt transporter och matsvinn de främsta orsakerna till en 

negativ miljöpåverkan. För TMT är elförbrukningen en stor 

källa till utsläpp av växthusgaser.

Inför 2020 planerar vi att mäta vår portföljs totala klimatpåver-

kan. Nästa steg är att sätta upp övergripande mål för portföljen 

för att minska klimatpåverkan. Läs mer om klimatinitiativen i 

våra port l bolag på sidan 2

http://www.kinnevik.com
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NYCKELTAL PÅ PORTFÖLJNIVÅ

% av portföljvärdet % av antal bolag

2019 

Faktisk

2019 

Jämf.
2018 

Faktisk

2018 

Jämf.
2019 

Faktisk

2019 

Jämf.
2018 

Faktisk

2018 

Jämf.

EKONOMI

Har implementerat en uppförandekod i organisationen  92% 94% 95% 94% 69% 70% 60% 61%

Har implementerat en visselblåsarfunktion  94% 95% 95% 94% 54% 57% 48% 48%

Har genomfört en riskbedömning inklusive rating-risker  

baserade på sannolikhet och påverkan 87% 89% 62% 48% 46% 48% 32% 30%

Har ett de nierat ål r riskbegr nsning r att vervaka 
risknivåer  42% 43% 64% 49% 23% 26% 24% 22%

Genomför regelbunden utbildning i efterlevnad 96% 97% 89% 85% 81% 78% 56% 57%

Har införlivat principer för antikorruption i bolagets policyer  89% 91% 96% 96% 62% 61% 56% 57%

SAMHÄLLE

Har implementerat en uppförandekod för leverantörer  

baserad på internationella standarder  83% 85% 92% 90% 46% 43% 40% 39%

Genomför regelbundna medarbetarundersökningar  94% 96% 92% 88% 77% 78% 64% 61%

Har införlivat principer mot diskriminering i bolagets policyer  93% 96% 96% 96% 73% 74% 56% 57%

Har minst 40% av det underrepresenterade könet i ledningsteamet  4% 4% 34% 7% 12% 13% 16% 13%

Har minst 40% av det underrepresenterade könet i styrelsen 37% 38% 29% 41% 8% 9% 8% 9%

Har implementerat ett program för att bidra positivt till samhället 

eller ett lantropiskt progra  82% 84% 88% 84% 31% 26% 28% 26%

MILJÖ

Bedriver miljörapportering 78% 79% 60% 44% 23% 22% 20% 17%

Har implementerat åtgärder för att minska bolagets  

koldioxidutsläpp 79% 81% 84% 79% 31% 30% 24% 22%

De faktiska nyckeltalen för 2019 och 2018 omfattar bolagen i Kinneviks portfölj 

per den 1 de e ber 2019 respektive 201  e kl sive illi o  est ing o h 
Nelly. De jämförbara nyckeltalen för 2019 omfattar inte MatHem och VillageMD, 

eftersom Kinnevik investerade i bolagen under 2019, och Nelly eftersom det inte 

bedömdes vara ett separat bolag under 2018.

http://www.kinnevik.com
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GRI INDEX

Hållbarhetsrapporten har varit föremål för 

en översiktlig granskning, se uttalandet 

på sidan 32. Kinnevik har för avsikt att 

fortsätta upprätta en hållbarhetsrapport 

i enlighet med GRI på årsbasis. 

UPPLYSNINGAR OM HÅLLBARHETS-

STYRNINGEN

Kinnevik utvärderar fortlöpande arbetet 

inom varje väsentlig aspekt för att iden-

ti era potentiella rb ttringar o h vidta 
lämpliga åtgärder. 

Ekonomi 
(GRI väsentliga frågor: sunda strukturer 
för styrning och ekonomisk tillväxt) 
Vi anser att det är viktigt för alla bolag 
att ha sunda strukturer för styrning, risk-
hantering och regelefterlevnad på plats, 
inklusive tydliga strukturer, policyer och 
processer i de olika funktionerna. Att vara 
ett finansiellt starkt bolag är avgörande 
i vår roll som aktiva ägare för att kunna 
stödja våra portföljbolag i att uppnå en 
långsiktigt hållbar och lönsam tillväxt. 

Samtliga medarbetare och repre-

sentanter för Kinnevik förväntas följa 

Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har 

en introduktionsprocess för nya medar-

betare för att de ska kunna bekanta sig 

med Uppförandekoden, som omfattar 

affärsetik och bestämmelser gällande 

åtgärder mot mutor, samt andra viktiga 

rutiner och riktlinjer.

Kinneviks riskra verk nns beskrivet i 
Riskhanteringspolicyn. Kinneviks ledning 

har etablerat en Riskkommitté som har 

möten tre gånger om året för att granska 

de mest väsentliga riskerna, utvecklingen 

sedan det senaste mötet, hur effektiva 

eventuella riskdämpningsåtgärder har 

varit samt vår övergripande riskaptit.

En granskning av efterlevnaden i 

förhållande till de lagar och regler som 

styr svenska noterade bolag genomförs 

årligen för att säkerställa fullständig efter-

levnad sa t r att identi era potentiella 
förbättringsområden. 

Kinnevik genomför årligen obligato-

riska utbildningar i regelefterlevnad för 

alla medarbetare, vilket inkluderar Upp-

förandekoden och Insider Trading Rules. 

Vi gör även regelbundet djupdykningar 

i vissa frågor, såsom antikorruption och 

hantering av leverantörskedjan.

Kinnevik är medvetet om att nyckeln till 

långsiktigt framgångsrik affärsutveckling 

är att säkerställa att vi bedriver verksam-

het på ett ansvarsfullt sätt. Enligt samma 

resonemang anser vi att ett bra hållbar-

hetsresultat är en förutsättning för ett 

gynnsamt ekonomiskt resultat. 

Samhälle 

(GRI väsentliga frågor: socialt ansvar och 
att bidra positivt till samhället) 
Vår främsta tillgång är och har alltid varit 
våra medarbetare, inom Kinnevik och i våra 
bolag. Därmed är en av våra främsta prio-
riteringar att attrahera och behålla de bäs-
ta och mest kompetenta medarbetarna.  
Kinnevik anser att mångfald och inklude-
ring är viktiga tillgångar och en möjlighet 
till värdeskapande och vi utnyttjar till fullo 
de möjligheter som uppstår genom att 
anställa medarbetare med olika bakgrun-
der och perspektiv. Vi har också en fast 
övertygelse om att alla företag ska bidra 
till samhället i stort genom samhällsför-
bättrande eller filantropiska program. 

Kinnevik erbjuder sina medarbetare 

löpande möjligheter till personlig utveck-

ling och möjligheter att utveckla sina yr-

keskunskaper och ta ökande ansvar för att 

skapa värde för Kinnevik och våra portfölj-

bolag. Löpande utvärdering av medarbe-

tarnas prestationer och måluppfyllnad är 

centralt för att Kinnevik ska kunna erbjuda 

lämpliga personliga utvecklingsverktyg 

på individ- och gruppnivå. Alla medar-

betare deltar i årliga utvecklingssamtal 

och har personliga mål som granskas två 

gånger per år. 

Kinnevik arbetar för att främja en bra, 

säker och sund arbetsmiljö för samtliga 

medarbetare gällande både fysiska, or-

ganisatoriska och sociala aspekter, där 

risken för arbetsskador och arbetsrelate-

rade sjukdomar förebyggs. För att kunna 

bedöma vad medarbetarna anser om att 

arbeta för Kinnevik genomför vi årliga 

medarbetarundersökningar. 

I maj 2019 lanserade Kinnevik ett ram-

verk för mångfald och inkludering för att 

driva de viktiga förändringar vi vill se inom 

Kinnevik, i vår portfölj och i branschen i 

stort. Utöver vår grundläggande tro på 

lika rättigheter för alla medarbetare är 

Kinneviks uppfattning att mångfald och 

inkludering ger tydliga affärsfördelar 

e terso  det ger starkare nansiella re-

sultat, bättre beslutsfattande, stimulerar 

innovation och leder till långsiktigt vär-

deskapande.

Av vår Uppförandekod, Whistleblo-

er oli  alent anage ent oli  o h 
Medarbetarhandboken framgår både 

vårt arbete med och våra förväntningar 

på medarbetarna i fråga om vårt sätt att 

bedriva verksamheten.

Miljö 
(GRI väsentliga frågor: minskad klimat-
påverkan) 
Alla företag påverkar miljön. Ett område 
som har fått allt större betydelse för Kin-
nevik är att mäta, minska och kompensera 
för våra koldioxidutsläpp.

Kinnevik genomför en årlig uppskatt-

ning av utsläppen av växthusgaser som 

kvanti erar de totala v th sgaser so  
produceras direkt och indirekt av vår 

egen verksamhet. Det här är Kinneviks 

fjärde årliga uppskattning och det ger 

oss ett verktyg för att följa upp, öka med-

vetenheten om och minska vår klimatpå-

verkan. Mer information om våra utsläpp 

nns på Kinneviks ebbplats  d r an 
även kan ladda ner vår Greenhouse Gas 

Protocol Report för 2019 och tidigare år.

Kinneviks hållbarhetsrapport avser kalenderåret 2019 och är upprättad i 

enlighet med GRI Standards nivå ore  inkl sive  brans hspe i ka till gg 
r inansiella t nster  n beskrivning av h r vi identi erade våra v sentliga 

aspekter nns på sidorna 12 1  
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GRI-UPPLYSNING
REDOVISAT 

(J/N)
KOMMENTAR SIDA

GRI 102-1 Organisationens namn (2016) J 34

GRI 102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster (2016) J 34

GRI 102-3 Huvudkontorets placering (2016) J 34

GRI 102-4 Länder där organisationen är verksam (2016) J 59, 71-72

GRI 102-5 Ägarstruktur och bolagsform (2016) J 34-36

GRI 102-6 Marknader där organisationen är verksam (2016) J 34

GRI 102-7 Organisationens storlek och omfattning (2016) J 18-19, 34, 54

GRI 102-8 Information om anställda och andra arbetare (2016) J Fyra anställda är visstidsanställda och en anställd jobbar deltid. 18-19

GRI 102-9 Leverantörskedja (2016) J Kinnevik köper tjänster och produkter till kontorsverksamheten i Stockholm och London 

samt konsulttjänster i samband med förvärvs- och försäljningsprocesser samt utveck-

lingsprocesser. Leverantörerna är primärt verksamma i Norden och Storbritannien.

-

GRI 102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedjan 

(2016)

J Inga större förändringar under året. -

GRI 102-11 Försiktighetsprincipen (2016) J e Kinneviks orporate esponsibilit  oli  på kinnevik o -

GRI 102-12 Externa initiativ (2016) J FN:s Global Compact, GRI Standards: Core option och Our Impacts. -

GRI 102-13 Medlemskap i föreningar (2016) J Stockholms handelskammare, Handelshögskolan i Stockholm, Brilliant Minds, Di Female 

Founders, Nine Muses Festival, Innovate Finance och Reach for Change.

-

GRI 102-14 Uttalande från ledande beslutsfattare (2016) J 2-4

GRI 102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer (2016) J 8-9, 16-17, 

21, 29

GRI 102-18 Styrning (2016) J 39-40

GRI 102-40 Lista över intressentgrupper (2016) J 6-7, 11

GRI 102-41 Kollektivavtal (2016) J Inga (noll) medarbetare omfattas av sådana avtal. Däremot är mötes- och föreningsfrihe-

ten fastslagen i vår uppförandekod

-

GRI 102-42 rin iper r identi ering o h rval av intressenter 201 J 11

GRI 102-43 Metod för intressentdialog (2016) J ntressenter har inte kons lterats spe i kt r ppr ttandet av Hållbarhetsrapporten 
2019.

11

GRI 102-44 Viktiga frågor som lyfts av intressenter (2016) J 11

GRI 102-45 nheter so  ingår i den nansiella redovisningen 201 J 71

GRI 102-46 ro ess r att de niera redovisningens innehåll o h avgr nsning 201 J 11-13, 29

GRI 102-47 Lista över väsentliga aspekter (2016) J 12-13

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 13, 29

GRI 102-51 Datum för den senaste rapporten (2016) J Hållbarhetsrapporten 2019 omfattar Kinneviks hållbarhetsresultat för perioden 1 januari 

till 31 december 2019.

-

OBS: Publiceringsår anges inom parantes.
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GRI-UPPLYSNING
REDOVISAT  

(J/N)
KOMMENTAR SIDA

GRI 102-52 Redovisningscykel (2016) J 13, 29

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

GRI 102-54 Rapportering i enlighet med GRI Standards (2016) J 29

GRI 102-55 GRI-innehållsindex (2016) J 30-31

GRI 102-56 Granskning och bestyrkande (2016) J Hållbarhetsrapporten 2019 har översiktligt granskats. 32

EKONOMI

GRI 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar (2016) J Alla aspekter berör Kinneviks egna verksamhet samt vår portfölj och vår 
egen påverkan på denna.

12-13, 29

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

16-17, 21-22

GRI 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen (2016) J 29

GRI 201-1   Direkt genererat och distribuerat ekonomiskt värde (2016) J 17

GRI 205-1 Andel och antal affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption (2016) J Alla större portföljbolag omfattas av KInnevikstandarderna. 21

GRI 205-2   Kommunikation och utbildning avseende antikorruptionspolicyer och processer 
(2016)

J Uppförandekoden innefattar antikorruption och kommuniceras till alla 
medarbetare och styrelseledamöter. Kinnevik genomför årligen obligatoriska 
utbildningar i Uppförandekoden för alla medarbetare. Givet Kinneviks verk-
samhet arbetar vi endast med ett fåtal men välkända leverantörer varför vi i 
nuläget inte kommunicerar vår antikorruptionspolicy och process gentemot 
sådana leverantörer. Från och med 2020 kommer relevanta leverantörer att 
o attas av vår pp randekod  et nns ingen tillg nglig data ver h r 
många anställda i portföljbolagen som genomgått antikorruptionsutbildning.

17

SAMHÄLLE

GRI 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar (2016) J Alla aspekter berör Kinneviks egna verksamhet samt vår portfölj och vår 
egen påverkan på denna.

12-13, 29

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

18-19, 21-23

GRI 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen (2016) J 29

GRI 401-1 Personalomsättning (2016) J 18-19

GRI 404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärsut-
veckling (2016)

J 100  av edarbetarna 18

GRI 405-1 Mångfald hos styrelse, ledning och medarbetare (2016) J 18-19, 41-43

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

J Samtliga nya investeringar i privata bolag genomgår en hållbarhets due dili-
gence process baserad på Kinnevikstandarderna som inkluderar efterlevnad 
av relevanta mänskliga rättigheter.

8

GRI 419-1 Icke-efterlevnad av lagar och regler på det ekonomiska och sociala området (2016) J Inga böter eller andra sanktioner har mottagits under 2019. -

GRI-FS10 Andel av bolagen som organisationen har interagerat med gällande miljö eller 
sociala frågor 

J Alla större portföljbolag omfattas av KInnevikstandarderna. 21-23

MILJÖ

GRI 103-1 Förklaring av väsentlighet och avgränsningar (2016) J Alla aspekter berör Kinneviks egna verksamhet samt vår portfölj och vår 
egen påverkan på denna.

12-13, 29

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

20-21, 23, 29

GRI 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen (2016) J 29

GRI 305-1  Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1) (2016) J Bolagets egna eller långtidsleasade fordon 20

GRI 305-2 Indirekta, energirelaterade, utsläpp av växthusgaser (Scope 2) (2016) J Elförbrukning och fjärrvärme 20

GRI 305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) (2016) J nsteresor ed g  tåg o h ta i  kontors aterial pappers rbr kning o h 
avfall från fastigheter.
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REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG 
GRANSKNING AV KINNEVIK AB:S  
HÅLLBARHETSREDOVISNING

TILL KINNEVIK AB (PUBL), ORG.NR 556047-9742

Inledning

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik 
AB”) att översiktligt granska Kinnevik AB:s hållbarhetsredovisning 

r år 2019  retaget har de nierat hållbarhetsredovisningens 
i GRI-index på sidan 29-31 i detta dokument.

Styrelsens och företagsledningens ansvar för hållbarhets-

redovisningen

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för 
att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämp-
liga kriterier, vilka framgår på sidan 29 i årsredovisningen, och 
utgörs av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning ut-
givet av GRI (Global Reporting Initiative) 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 felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen 
grundad på vår översiktliga granskning. Vårt uppdrag är begrän-
sat till den historiska information som redovisas och omfattar 
således inte framtidsorienterade uppgifter.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med ISAE 
3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga 
granskningar av historisk nansiell in or ation  n versiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till 
personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsre-
dovisningen, 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 Inter-
national Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard 
on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvali-
tetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner 
avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesut-
övningen 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 gransk-
ning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet 
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle 
k nna ha blivit identi erade o  en revision t rts

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 företagsled-
ningen valda kriterier  so  de nieras ovan  i 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 hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen 
angivna kriterierna. 

Stockholm den 26 mars 2020 

Deloitte AB

Jan Berntsson
Auktoriserad revisor

Lennart Nordqvist
Specialistmedlem i FAR
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Vi hänvisar till www.kinnevik.com för ytterligare information  
om Kinneviks strategi, medarbetare och portföljbolag.
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