Ratos AB

Fastställd av Ratos styrelse 14-15 februari 2018
(ersätter policy fastställd den 16 februari 2017)

Miljöpolicy
Ratos är ett noterat investeringsbolag, vars verksamhet består av förvärv, utveckling och
försäljning av företrädesvis onoterade nordiska företag. Ratos ska över tid skapa högsta möjliga
avkastning genom att som aktiv ägare förverkliga potentialen i ett antal utvalda bolag och
investeringssituationer.
Vårt mål är att våra grundvärderingar, entreprenöriell, engagerad och ansvarsfull, inte bara ska
genomsyra hur vi agerar som ägare utan även vara väl förankrade i vår företagskultur. Vår
ambition är att leva upp till de förväntningar som våra intressenter kan ställa på oss.
Omfattning
Miljöpolicyn gäller hela Ratos koncern.
 Ratos AB är ansvarigt för policyn samt för uppföljning av denna.
 Med hela Ratos koncern avses moderbolag och dotterbolag. Med innehav menas både
dotterbolag och intressebolag.
 Ratos dotterbolag ansvarar för att ta fram en miljöpolicy och arbeta med miljöfrågor enligt
de principer som beskrivs här. Med benämningen miljöpolicyn syftas härefter till Ratos eller
dotterbolagens miljöpolicy.
 Ratos önskar även att intressebolag följer Ratos miljöpolicy och kommer att verkar för att
Ratos intressebolag tar fram relevanta miljöpolicys på samma sätt som Ratos dotterbolag, i
samverkan med meddelägare.
 I dotterbolagen ansvarar respektive ledning för information om, genomförande och
uppföljning av dessa riktlinjer som en del av bolagets hållbarhetsarbete. Baserat på
miljöpolicyn ska varje dotterbolag ta fram konkreta och relevanta riktlinjer och
uppföljningsrutiner för hur miljöarbete genomförs i praktiken i respektive bolag, i linje med
överenskommelse med respektive bolags styrelse och Ratos.
Miljöpolicyn bör läsas i kombination med Ratos Policy för hållbarhet, Corporate Responsibility
och ansvarfulla investeringar samt Uppförandekod.
Mål för miljöarbetet
Det är vår övertygelse att ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete leder till både miljövinster
och värdeskapande. Vår ambition är att leva upp till de förväntningar som bolagets aktieägare,
anställda, medarbetare och omvärld liksom medinvesterare och anställda i våra innehav, kan
ställa på oss beaktande vår affärsmodell och en långsiktig hållbar utveckling. I våra
verksamheter ska vi:
 Bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom ett aktivt ägarutövande samt ett aktivt och
systematiskt miljöarbete.
 Verka för att reducera vår klimat- och miljöpåverkan.
 Förebygga och minska föroreningar och användningen av skadliga ämnen.
 Arbeta för att miljöhänsyn ingår som en naturlig del i våra affärer.
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Ratos AB (moderbolaget)
Ratos investerar i företag i olika branscher vars verksamheter har olika och varierande
inverkan på miljön. Ratos moderbolags verksamhet bedrivs huvudsakligen i kontorsmiljö i den
av bolaget ägda fastigheten på Drottninggatan 2 i Stockholm. Vår direkta miljöpåverkan är
därför begränsad medan vi däremot genom vårt aktiva ägarutövande kan driva arbetet med
miljöfrågor i våra innehav. Vårt miljöarbete blir därför tvådelat:
 Miljöarbete inom moderbolaget
- Ratos kontor på Drottninggatan 2 ska bedriva ett aktivt miljöarbete för att minska vår
miljöpåverkan och verka som ett gott exempel för våra innehav. Miljöarbetet ska följa
framtaget miljöprogram som innefattar bl.a. energiförbrukning och återvinning.
- Miljöhänsyn skall beaktas vid inköp och upphandling av tjänster.
- Ratos ska utbilda organisationen i frågor som rör hållbar utveckling och miljörelaterade
risker.
 Miljöarbetet i relation till våra dotterbolag och övriga innehav
- Vi ska inkludera relevanta miljöfrågor i vår investeringsanalys och våra beslutsprocesser
gällande nya förvärv.
- Vi ska agera som aktiva ägare och inkludera relevanta klimat- och miljöfrågor i vår
bolagstyrning, vilket innebär att vi ska verka för att våra dotterbolag och övriga innehav
bedriver ett ansvarsfullt och relevant miljöarbete samt att relevanta miljöfrågor finns på
bolagens styrelsers agenda under året.
- I Ratos årliga utvärdering av alla innehav skall bolagets arbete med klimat- och
miljöfrågor inkluderas som en del i utvärderingen av bolagets övergripande
hållbarhetsarbete.
Miljöarbete gällande Ratos innehav
Ratos ska verka för att varje innehav i Ratos portfölj har en miljöpolicy och/eller en miljöplan
som beskriver bolagets viktigaste frågor gällande miljö- och klimatpåverkan, anpassad till
bolagets bransch och verksamhet. Det ska också finnas en person identifierad som ansvarig för
att tillse att bolaget driver arbetet med dessa frågor. Bolagets miljöarbete bör (men är inte
begränsat till att) innehålla aktiviteter och processer för att begränsa och minska utsläppen av
växthusgaser, minimera användandet av skadliga ämnen och farligt avfall, begränsa och minska
användningen av knappa resurser, arbeta för en ökad återvinningsgrad, övervaka andra
relevanta miljöfrågor samt skapa värde genom att inkorporera miljöhänsyn i bolagets affärer.
En årlig utvärdering av miljöarbetet (som del av det totala hållbarhetsarbetet) ska göras i
respektive bolag och presenteras samt diskuteras i bolagets styrelse.
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