Frågor och svar, SSABs årsstämma 2021
Fråga från Öhman Fonder, Skandia Liv och Skandia Fonder
Uttalande på SSABs årsstämma den 14 april 2021
Ordförande, kära aktieägare
Bakom denna frågeställning står Öhman Fonder, Skandia Liv och Skandia Fonder.
Vi vill börja med att lyfta fram det arbete som SSAB gjort de senaste åren, då ni i er affärsverksamhet
i ökande omfattning beaktar de globala utmaningar vi står inför. Vi uppskattar att ni har den uttalade
ambitionen att bidra till klimatomställningen och en hållbar utveckling. Medan allt fler företag tydligt
uttrycker stöd för en klimatvänlig politik och spelar en konstruktiv roll i de politiska diskussionerna är
många företag samtidigt medlemmar i branschorganisationer, tankesmedjor och andra
tredjepartsorganisationer som snarare bromsar en effektiv klimatpolitik.
Även om ett företag i sin publika kommunikation har uttryckt stöd för de klimatvetenskapliga
slutsatserna finns risken för att en indirekt lobbyverksamhet driver utvecklingen i en motsatt riktning,
genom t.ex. företagets medlemskap i branschorganisationer eller andra nätverk som istället
undergräver en progressiv klimatpolitik. Vi anser att företagen ska vara konsekventa i sin hållning och
att de ska säkerställa att alla politiska påverkansprocesser som utförs å deras vägnar eller med deras
stöd anpassas till vårt gemensamma intresse för ett säkert klimat, vilket i sin tur skyddar det
långsiktiga värdet i våra portföljer inom alla sektorer och tillgångsklasser.
Våra respektive organisationer är inte ensamma i denna syn, utan vi delar den med växande andel av
världens investerare och kapitalägare. Frågan om ansvarsfull klimatlobbying är här för att stanna och
en ny praxis har börjat växa fram bland framförallt europeiska bolag.
Mot bakgrund av det gedigna arbete SSAB gör, vill vi att ni agerar föredöme även i denna fråga
genom:
-

-

att ni beskriver era interna processer som säkerställer att all direkt och indirekt politiskt
engagemang är i enlighet med av styrelsen antagna ställningstaganden i klimatfrågan;
att ni genomför en riskbaserad utvärdering av era medlemskap för att identifiera
klimatpolitiska engagemang som bedrivs av företaget, antingen direkt eller indirekt, och
bedömer huruvida dessa engagemang är i linje med företagets ställningstaganden;
att ni agerar i de situationer där effekten av direkt eller indirekt påverkan på offentligt
beslutsfattande inte är i enlighet med företagets ställningstagande;
att ovanstående frågor besvaras i hållbarhetsrapport för 2021.

Hur ställer sig VD och styrelse till dessa förslag?

Svar från SSAB
SSAB:s klimatpolitiska engagemang och dialog med samhället och beslutsfattare bygger på SSAB:s
åtagande att vara fossilfritt senast år 2045 och vårt mål att vara först att erbjuda marknaden
fossilfritt stål 2026.
Våra mål för utsläpp av växthusgaser har godkänts av Science Based Targets-initiativet och är i linje
med Parisavtalet och dess målsättning att hålla den globala uppvärmningen väl under 2°C. SSAB:s
klimatpolitiska engagemang bestäms av koncernledningen under styrelsens överinseende och utförs
av våra experter. Vi arbetar med detta engagemang direkt, och ibland indirekt genom våra
branschorganisationer eller andra organisationer där SSAB är medlem. För att vidareutveckla detta
arbete välkomnar vi förslagen från Öhman Fonder, Skandia Liv och Skandia Fonder. SSAB kommer
under 2021 att bedriva ett internt arbete med ambitionen att kunna ge mer detaljerad information
om vårt klimatpolitiska engagemang och att utveckla vår rapportering om hur vi bedömer situationer
där våra branschorganisationer och/eller andra medlemsorganisationer, i motsats till våra
förväntningar, agerar på sådant sätt som inte är i linje med Parisavtalets mål eller SSAB:s egna
positioner. Vi välkomnar en dialog med intressenter om dessa frågor under 2021.

