GRI-Index
Ratos hållbarhetsredovisning avser kalenderåret 2015 och är framtagen
enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version G4 på nivån ”Core”. Ratos har använt relevanta delar av GRI
G4 Sector Disclosures, Financial Services. Det är Ratos första hållbarhetsredovisning enligt GRI och Ratos har för avsikt att redovisa årligen.
Med åtagandet om Global Compact (GC) följer att Ratos lämnar
en Communication on Progress (COP), som redovisar arbetet med

implementeringen av GC:s principer. I detta index beskrivs var GRI- och
COP-informationen kan hämtas i Ratos årsredovisning 2015.
Hållbarhetsredovisningen är upprättad utifrån GRI:s principer för att
bestämma innehåll och säkerställa kvalitet. Redovisningen omfattar Ratos
som investeringsbolag, dvs moderbolaget Ratos. Ratos har ett betydande
ägande i portföljbolagen, dock är en viktig princip i Ratos ägarmodell
(som beskrivs i Ratos ägarpolicy) att respektive bolag agerar strategiskt,

GRI INDEX CORE NIVÅ MED FINANSIELLT SEKTORTILLÄGG – GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Indikator
Kommentar
Strategi och analys
G4-1
Uttalande från vd om relevans av hållbar utveckling
Organisationsprofil
G4-3
Organisationens namn
G4-4
De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna
G4-5
Huvudkontorets lokalisering
G4-6
Länder där organisationen har verksamhet, eller som är särskilt
relevanta för frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen
G4-7
Ägarstruktur och företagsform
G4-8
Marknader som organisationen är verksam på
G4-9
Organisationens storlek
G4-10
Medarbetardata, fördelat på anställningsavtal och fördelning av Ratos verksamhet är inte indelat i regioner utan endast i
kvinnor/män
Sverige. Ratos har inte säsongsanställda. Konsulter, som industriella rådgivare, ingår ej i medarbetardata.
G4-11
Procent av totala arbetsstyrkan som har kollektivavtal
Alla medarbetare, oavsett anställningsform, i moderbolaget är
anslutna till kollektivavtal.
G4-12
Beskrivning av leverantörskedjan
Ratos inköp består av tjänster och produkter till kontorsverksamheten i Stockholm samt konsultstöd i förvärvs-,
försäljningsprocesser och utvecklingsarbete. Dessa är primärt
verksamma i Norden.
G4-13
Väsentliga förändringar under redovisningsperioden vad gälInga väsentliga förändringar under året och detta är den första
ler organisationens storlek, struktur, ägarförhållanden eller
redovisningen.
värdekedja
G4-14
Beskrivning av hur organisationen följer försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen följs och avser bedömning och hantering
av hållbarhetsrisker i samband med investeringar.
G4-15
Externa regelverk, standarder eller principer som
organisationen omfattas av/stödjer
G4-16
Medlemskap i organisationer
Svenskt Näringsliv, Svenska Venture Capital Association, Riskkapitalföreningarna i Sverige, Norge, Danmark och Finland,
Swedish Leadership for Sustainable Development.
Identifikation av väsentliga aspekter samt avgränsningar för dessa
G4-17
Verksamhetsenheter som ingår i den finansiella redovisningen
G4-18
Process för att definiera redovisningens innehåll och
implementera redovisningsprinciper
G4-19
Lista över väsentliga aspekter
G4-20

Avgränsningar för väsentliga aspekter inom organisationen

G4-21

Avgränsningar för väsentliga aspekter utanför organisationen

G4-22

Effekten av förändringar och omräkningar av information som
lämnats i tidigare redovisningar

G4-23

Väsentliga förändringar sedan föregående redovisningsperiod
vad gäller omfattning och avgränsning av aspekter
Intressentengagemang
G4-24
Lista över intressenter som organisationen har dialog med
G4-25
Identifiering och urval av intressenter
G4-26
Metoder för samarbete med intressenter, även i arbetet med
hållbarhetsredovisningen
G4-27
Viktiga frågor som lyfts av intressenter och hur organisationen
har hanterat dessa
Redovisningsparametrar
G4-28
Redovisningsperiod
G4-29
Datum för publicering av senaste redovisningen
G4-30
G4-31

Redovisningscykel
Kontaktperson för rapporten

G4-32
GRI index
G4-33
Policy och praxis för extern granskning
Styrning
G4-34
Styrning
Etik och integritet
G4-56
Värderingar, principer och etiska riktlinjer
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UNGC
Sida principer
2-3
71
Insida omslag, 6-7
71, baksida
Insida omslag, 16, 32
25-27, 134
Insida omslag, 16, 32
Insida omslag, 19-20, 32-33
19

6

3

7
13, 15, 142-143

127, 134
13-14, 142-143
142-143
www.ratos.se/hallbarhet
142-143
www.ratos.se/hallbarhet
142-143
www.ratos.se/hallbarhet

Detta är den första hållbarhetsredovisningen, inga väsentliga
förändringar har skett relaterat till information lämnad i tidigare
årsredovisning.
Se ovan.

Intressenter har inte konsulterats specifikt för framtagning av
hållbarhetsredovisning.

13
13
13
13-14

142
Detta är den första hållbarhetsredovisningen. Inga väsentliga
förändringar har skett relaterat till information lämnad i tidigare
årsredovisning.
142
Jenny Askfelt Ruud, Hållbarhetschef; 08-700 17 00
Elin Ljung, Kommunikationschef; 08-700 17 00
142-143
Hållbarhetsredovisningen genomgår inte extern granskning.
15, 77-78, 80-81
8, 14, 16, 18

10

operativt och finansiellt oberoende av varandra. Vidare är Ratos inte evig
ägare till sina bolag utan har en aktiv exitstrategi, vilket innebär att portföljen årligen ändrar sammansättning. Ett aktivt hållbarhetsarbete för Ratos
moderbolag är en förutsättning för att Ratos ska utveckla bolag och deras
hållbarhetsprestanda under ägarperioden.
Intressentdialoger och väsentlighetsanalys ligger till grund för Ratos
prioriterade hållbarhetsfrågor. Ratos direkta påverkan är liten i förhållande

till portföljbolagens påverkan, varför redovisning av Ratos arbete som
ansvarsfull investerare och ägare har högsta prioritet. Med ”inom organisationen” avses därmed moderbolaget Ratos, ”utanför organisationen” berör
Ratos bolag och deras verksamheter samt andra delar av värdekedjan. Se
även index per aspekt.

GRI INDEX CORE NIVÅ MED FINANSIELLT SEKTORTILLÄGG – SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Aspekter, DMA
och indikatorer
Kommentar
Sida
Miljömässiga indikatorer
Utsläpp – avgränsning inom och utanför organisationen
G4-DMA
Hållbarhetsstyrning – generisk
14-16
Aspektspecifik – Gäller särskild nationell
lagstiftning eller annan reglering för utsläpp?
Off-setting för att möta mål?
G4-EN16
Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) Omfattar elförbrukning och fjärrvärme
14, Ratos
(kyla är inte relevant). Basår 2014. För
klimatrapport
beräkningsmetod och inkluderade växthus2015
gaser se Ratos klimatrapport 2015.
www.ratos.se/
hallbarhet
G4-EN17
Andra indirekta utsläpp av växthusgaser
Omfattar tjänsteresor med flyg, tåg, taxi,
14
(scope 3)
resor i tjänsten med hyr- och privatbil samt
hotell, kontorsmaterial/ pappersförbrukning samt avfall och vatten från fastigheten.
Ratosutsläpp inom scope 1 från leasade
tjänstebilar, inkluderas i scope 3, EN17. Basår
2014. För beräkningsmetod och inkluderade
växthusgaser se Ratos klimatrapport 2015.
Sociala indikatorer – Arbetsförhållanden
Utbildning och kompetensutveckling – avgränsning inom organisationen
G4-DMA
Hållbarhetsstyrning - generisk
8, 13-14, 16,
18-20, 80
G4-LA11
Procent anställda som får regelbunden
20
utvärdering och uppföljning av sin prestation
och karriärutveckling
Mångfald och jämställdhet – avgränsning inom organisationen
G4-DMA
Hållbarhetsstyrning - generisk
8, 13-16, 18-21
G4-LA12

Medarbetare, styrelse och lednings sammansättning nedbruten på mångfaldsindikatorer
Sociala indikatorer – Samhälle
Antikorruption – avgränsning inom och utanför organisationen
G4-DMA
Hållbarhetsstyrning - generisk
Aspektspecifik
G4-SO3
Affärsenheter som analyserats med
avseende för risk för korruption
Efterlevnad - avgränsning inom organisationen
G4-DMA
Hållbarhetsstyrning - generisk
G4-SO8
Belopp för betydande böter och totalt antal Ratos har under året inte fått några betyicke-monetära sanktioner för brott eller
dande böter eller andra sanktioner på grund
non-compliance mot gällande lagar och
av överträdelser av lag eller regler.
regler.
Sociala indikatorer – Produktportfölj FS
Produktportfölj – avgränsning inom organisationen
G4-DMA
Hållbarhetsstyrning - generisk
Sektorspecifik
FS6
Procent av portföljen utifrån investeringsportföljen - region, storlek, bransch

Aktivt ägande - avgränsning inom organisationen
G4-DMA
Hållbarhetsstyrning - generisk
Sektorspecifik
FS10

Andel av bolagen i portföljen som organisationen har interagerat med om miljö eller
sociala frågor

Röstning används som en integrerad del av
styrning, där miljö och sociala frågor ingår,
av portföljbolagen.

UNGC
principer

Förklaring till
Utelämnanden utelämnanden

7-9

7-9

Utsläpp från kyla Ej relevant

7-9

Övrigt
Ej relevant
kontorsmaterial,
som förbrukningsmaterial

3-6
3-6

19, 83-84

3-6

14, 16, 80-82

10

16

10

Åldersfördelning i %

Ej relevant

Fördelning per
affärsområde

Ej relevant
(Ratos har bara
ägande genom
portföljbolag)

14, 16, 80-82
14

8-10, 13-16,
80-82
32-33

1-10
1-10

8-10, 13-16,
80-82

1-10

15

1-10
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