Hållbarhetspolicy för SIP Nordic Fondkommission AB

Syfte
Syftet med denna policy är att fastställa inriktningen för SIP Nordics hållbarhetsarbete. Det handlar om SIP
Nordics relation till kunder, agerande som arbetsgivare och samhällsaktör samt förhållandet till dess ägare.
Bakgrund
Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i SIP Nordic. Långsiktiga
affärsrelationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i SIP Nordics affärskultur, och lägger
grunden för att en framgångsrik verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. SIP Nordics framgångar
är beroende av kunders, anställdas, ägares, myndigheters och andra intressenters förtroende för att bolaget agerar
på ett ansvarsfullt sätt. Förtroendet bygger på etiskt handlande och ett ansvarstagande för en finansiellt, socialt
och miljömässigt långsiktig hållbar utveckling. För att detta förtroende ska upprätthållas är öppenhet kring
bolagets hållbarhetsarbete en förutsättning och SIP Nordic ska verka för en levande dialog och kommunikation
med intressenter kring detta arbete.
Styrning och omfattning
Denna policy gäller för SIP Nordic, dess verksamhet och medarbetare samt omfattar all verksamhet i
förhållandet till såväl kunder som leverantörer och andra samarbetspartners. Policyn ses över årligen eller vid
behov. Det åligger verkställande direktören att vid behov utforma riktlinjer och instruktioner gällande specifika
områden och branscher samt sörja för att relevant organisation, delegering och instruktioner finns så att denna
policy kan tillämpas i praktiken.
Inriktning
SIP Nordic ska integrera finansiell, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, vilket innebär att
bolaget ska bedriva en finansiellt sund och hållbar verksamhet samt uppmuntra och bidra till en hållbar
utveckling. Det gäller såväl i den dagliga verksamheten som i till exempel investeringsbeslut, affärsutveckling,
rådgivning samt beslut om inköp. På så sätt kan risker och kostnader minskas, samtidigt som nya
affärsmöjligheter kan identifieras, medarbetare motiveras och förtroendet för SIP Nordic upprätthållas. SIP
Nordic ska värna mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter och inte medverka till överträdelser av
dessa. Jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur ska vara en del av SIP Nordics grundläggande
värderingar. SIP Nordic ska sträva efter att minimera negativ påverkan på miljö och klimat och att öka positiv
påverkan. SIP Nordic ska inte heller acceptera korruption, penningtvätt eller finansiering av terrorism och
intressekonflikter ska hanteras. SIP Nordics agerande i skattefrågor ska vara ansvarsfullt, korrekt och
transparent. SIP Nordic ska redovisa och betala skatt baserat på nationella föreskrifter i de länder där verksamhet
bedrivs samt verka för en öppen dialog med skattemyndigheter i dessa länder. SIP Nordic ska inte medverka i
transaktioner eller tillhandahålla produkter som kan ifrågasättas med beaktande av gällande skattelagstiftning.
Internationella initiativ och riktlinjer som har som syfte att uppmuntra och underlätta hållbar utveckling och
hållbart företagande ska vara vägledande för SIP Nordics hållbarhetsarbete.
Hållbarhetsrisker
SIP Nordic ska i sin verksamhet identifiera och hantera hållbarhetsrisker enligt ovan fastställda inriktning och i
linje med bolagets generellt låga risktolerans. Varje affärsverksamhet bär ansvaret för att identifiera relevanta
hållbarhetsrisker och hantera dessa inom ramen för etablerade riskhanteringsprocesser.
Uppföljning och rapportering
SIP Nordic ska mäta, rapportera och följa upp hållbarhetsarbetet. Redovisning ska lämnas årligen i SIP Nordics
årsredovisning och löpande på bolagets hemsida.
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