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Något stort är på gång
It’s been two years ….. and in that short period, we have seen a
tectonic shift of capital. Sustainable investments have now
reached $4 trillion. ….. This is just the beginning – the tectonic
shift towards sustainable investing is still accelerating
We focus on sustainability not because we're environmentalists,
but because we are capitalists and fiduciaries to our clients.

Larry Fink, CEO Blackrock, Letter to the CEO January 2022
BlackRock is one of the world's largest asset managers,
with US$10 trillion in assets

Något stort är på gång
Företag efter företag erklärar att
-hållbarhet är prioriterad upp,
-man känner sin CO2e-emission,
-man tillämper gröne obligationer
-att man kommer att lämna bakom sig affärsområder
som inte är miljömässiga hällbare
-> Många drivkräfter båda samhälle och företag

Ny EU lagstiftning
EU Kommissionens action plan (2018) ledar till en
Sustainable Finance-paket. Där finns en såkallad
’taxonomi’, ett klassifikationssystem, som ger företag
och investorer et gemensamt språk att identifiere de
hållbara ökonomiska aktiviteten.
Det innehållar definitioner och tröskelvärden för en
rad branscher, för att disse kan uppfattes som
hållbara, fx i relation til bankers långivning

De seks miljökrav
1. Begränsning av klimatförändringar.
2. Anpassning till klimatförändringar.
3. Hållbar användning och skydd av vatten och
marina resurser.
4. Omställning till en cirkulär ekonomi.
5. Förebyggande och begränsning av
miljöföroreningar.
6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och
ekosystem

Do No Significant Harm
För att en investering eller finansiell produkt ska
klassificeras som hållbar i enlighet med
taxonomin ska den:
• göra ett väsentligt bidrag till ett av de
definierade miljömålen i taxonomin,
• inte ha någon negativ påverkan inom de övriga
miljömålen samt
• uppfylla minimikrav inom hållbarhet.

Vem är omfattad i 2022?
Sektorer inkluderade:
1. Jordbruk och skogsbruk.
2. Tillverkande bolag.
3. El, gas, ånga och luftkonditionering.
4. Vatten, avlopp, avfall och sanering.
5. Transport.
6. Informations- och kommunikationsteknik
7. Byggnader (nybygg-renovering-fastigheter)

Vem är omfattad 2022
• Börsnoterade bolag med fler än 500
anställda: Rapportering av RÅ 2021 på de
två första miljömålen, i den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
• Aktör på den finansiella marknaden:
Rapportering under 2021 (deadline 31/12
2021) på de två första miljömålen,
exempelvis på hemsidor eller i
periodiska rapporter.

Hur kan det se ut?
Ørsted annual report (januar 2022):
During the year, we have prepared for reporting
according to the EU taxonomy, which in
short describes the sustainability of a company’s
activities. We are pleased to report that
66 % of our revenue, 80 % of our OPEX, 90 %
of our EBITDA, and 99 % of our gross investments
were taxonomy-eligible in 2021.

Eller såhär: Wästbygg AB
In 2020, 65% of Wästbygg's revenues and 66% of
operating expenses came from assets with some Shade
of Green (Cicero Shades of Green 2021)

Nasdaq Green Equity krav:
-Över 50 procent av omsättningen härrör från aktiviteter
som anses vara gröna.
-Vars investeringar till övervägande delen sker i gröna
aktiviteter.
-Omsättningen från fossila bränslen måste vara mindre än
fem procent.

Wästbygg – Cicero Shades of Green
Taxonomy criteria
1Mitigation criteria

2Climate change adaptation
3Sustainable use and protection of
water and marine resources
4Transition to a circular economy
(circular economy)
5Pollution prevention and control
6Protection and restoration of
biodiversity and ecosystems

Cicero evaluation of Wästbygg may 2021
Green debt eligibility criteria are likely aligned for Swedish
properties.
Alignment on EPC B cannot be confirmed for properties in
Norway, Denmark and Finland.
Likely aligned to criteria related to airtightness and thermal
Not aligned to GWP-requirement for current projects on
buildings larger than 5000 m2
Likely partially aligned.
Likely not aligned.
Likely aligned.
Likely aligned for self-developed properties.
Alignment for contracted developments cannot be confirmed.
Likely aligned with EIA-requirement.
Alignment towards construction on arable or forested land for
existing properties cannot be confirmed.

GWP = global warming potential EPC= Energy Performance Certificate. EIA=
Environmental Impact Assessment

Fastighetsföretag som är beredd
•

Fastighets AB Stenvalvet

•

Platzer Fastigheter AB (Nasdaq Green Equity notation)

•

Magnolia Bostad AB

•

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB

•

CA Fastigheter AB

•

K fastigheter (Green Bonds)

•

Bonniers Fastigheter (Green Finance)

•

Fabege Fastigheter AB

•

NP3 Fastigheter AB

•

Svenska Handelsfastigheter AB

•

Humlegården Fastigheter AB

(värderad av Cicero Shades of Green in 2021)

Vad kommer att hända framöver
1. Inom resterande fyra miljömålsättningar väntas
tekniska granskningskriterier antas för att
tillämplighet ska säkerställas från första januari
2023. Rapport väntad Q1 2022.
2. Social taxonomi. Rapport om sociala mål inom
Q1 2022. Rapport om efterlevnad av minimum
sociala krav inom 2022.
3 . Naturgas och Kärnkraft anerkännas som hållbare
Q1 2022.

Vad kommer detta att betyda?
Hot eller möjlighet?
Banker aktiveras i klimatomställningen (och andra
finansiella institutioner)
Kopplad åt affärsutveckling är detta en möjlighet för
företag och samhälle, Paris avtalat kräver en insats
från företagen (från alla)
Via affärsutveckling kan extrakostnaden
transformeras åt extra värden – ekonomin kommar
att ändras

Vad kommer detta att betyda?
Men…
-taxonomin gäller bara för någon företag? – vi
förvänter att detta kommer att spridas:
underleverantörer, konkurrens på hållbarhet
-Där finns andra källor för investering? (egen
kapital) – bättre möjligheter för ”edge”
investeringer

Konklusion
Vårt förslag: gemensamt Interreg projekt
Vi har ideer åt hur kommuner kan tillämpe taxonomin i
tillväxtstrategi; Affärsutveckling, lederskap, verktyg,
kompetencer, netvärk, samverkan, digital tillämpning, –
men låt os påbörja en dialog.

uppmärksamhet!

Tak för er

