
Aktivt ägande för 
hållbarhet

Under klimattoppmötet COP26 i Glasgow identifierades 
finanssektorn som en huvudaktör i arbetet med att ställa 
om till en hållbar ekonomi. Nya globala allianser inom 
finanssektorn etablerades samtidigt som arbetet med att 
begränsa klimatförändringarna på EU-nivå har intensi-
fierats. 

På Bure vill vi bidra till den hållbara omställningen och 
ser att vi har ett ansvar att förstå vilka konsekvenser EU:s 
handlingsplan för hållbara finanser har, både för oss som 
bolag men framför allt för oss som ägare. Under 2021 har 
vi därför genomfört en analys av Bures innehav baserat 
på EU:s klassificeringssystem för hållbara investering-
ar, den så kallade taxonomiförordningen. I analysen har 
vi identifierat vilka portföljbolag som har ekonomiska 
aktiviteter som omfattas av förordningen samt utvärderat 
huruvida dessa aktiviteter bidrar väsentligt till ett eller 
flera av EU:s fastställda miljömål. Fokus för kommande år 
är att följa upp resultaten av analysen, samla in nödvändig 
information från våra portföljbolag samt undersöka hur 

de identifierade ekonomiska aktiviteterna förhåller sig 
till miljömålen samt uppfyller de sociala minimikrav för 
mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Under året har vi även utvecklat Bures strategi för långsik-
tigt och ansvarsfullt ägande genom att ta fram en roadmap 
med hållbarhetskrav på våra bolag och en handbok som 
beskriver vårt arbete med ESG i portföljbolagen över tid. 
Vi har även samlat in data för energianvändning, utsläpp, 
anti-korruption och mångfaldsparametrar för samtliga 
portföljbolag. Sammantaget står vi nu bättre rustade för 
en hållbar utveckling i våra portföljbolag under komman-
de år. 

Henrik Blomquist 
Vd Bure Equity
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Bure Equity AB

Om Bure
Bure strävar efter en position som en ansvarsfull äga-
re med ett långsiktigt fokus på att utveckla bolag. 
Målsättningen är att skapa värde till våra aktieägare och 
vara ett konkurrenskraftigt alternativ på investerings-
marknaden. Vi anser att en ansvarsfull ägare skapar säker-
het och framtidstro och ger verksamheter tid att utvecklas. 

Våra innehav består av både noterade och onoterade 
bolag, med syftet att ha en balanserad investeringsportfölj 
där vi kan ha aktivt och engagerat deltagande i bolagens 
utveckling. Den gemensamma nämnaren för våra innehav 
är att de innehar en marknadsledande position inom sitt 
område.   

Vi ser en tydlig koppling mellan hållbara affärsmodeller 
och långsiktigt värdeskapande. Bure har representation i 
styrelsen i alla bolag i portföljen, ofta som styrelseordfö-
rande, vilket ger oss möjlighet att utveckla bolagen i posi-
tiv riktning. Portföljen består av flera typer av verksamhe-
ter där Bure under en lång tid varit involverad och bidragit 
till en framgångsrik utveckling. 
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Styrning

Hållbarhetsstyrning 
Bures filosofi kring långsiktigt och hållbart värdeskapan-
de utgår från våra medarbetare och våra gemensamma 
värderingar. Hållbarhet diskuteras i styrelsen vid stra-
tegigenomgång, budgetplanering och löpande vid nya 
investeringar och/eller vid behov. Bures cfo är ansvarig 
för hållbarhetsarbetet på Bure medan portföljbolags-
ansvariga har ansvar att driva hållbarhetsfrågorna i 
respektive bolag.

Policyer
Vårt interna policyramverk sätter riktlinjer för Bures 
 agerande som ett ansvarsfullt företag. Ramverket grundar 
sig i Global Compact’s tio principer och Agenda 2030, och 
beskrivs i detalj i våra policyer. Vår uppförandekod sätter, 
tillsammans med vår policy för ansvarsfullt ägande och 
ansvarsfulla investeringar, miljöpolicy, GDPR-policy och 
visselblåsarpolicy, riktlinjerna för hur Bure ska agera som 
ett ansvarsfullt företag, ägare och arbetsgivare. Anställda 
och övriga representanter för Bure har ett ansvar att följa 
våra styrdokument samt att ha förståelse för vad dessa 
innebär i relevanta sammanhang. Det interna hållbar-
hetsramverket följs upp och uppdateras vid behov. Alla 
Bures anställda har tagit del av policyramverket och har 
vidare kommunicerats till våra portföljbolag. Anställda 
uppmuntras att rapportera avvikelser och incidenter som 
rör bolaget, eller efterlevnad av våra policyer, antingen 
internt till närmsta chef eller via vår anonyma vissel-
blåsarfunktion.

Riskanalys 
Kunskap om hållbarhetsrisker kopplade till vår egen 
och våra portföljbolags verksamheter är en grundsten 
i vårt hållbarhetsarbete. Genom att vara medvetna och 
transparenta om risker skapas förutsättningar för att 
kunna agera proaktivt, dels genom att förebygga direkta 
risker som är vanligt förekommande i vår bransch, dels 
genom att hantera indirekta risker i våra innehav. Bure 
har genomfört en riskanalys kopplat till vår verksamhet 
inklusive vår portfölj som omfattar risker inom miljö, 
korruption, mänskliga rättigheter, personal och sociala 
förhållanden. Riskerna har vidare bedömts utifrån vilka 
finansiella, operationella och anseendemässiga risker 
det skulle innebära för Bure om de hållbarhetsrelaterade 
riskerna inte hanteras. 

Internt har vi identifierat jämställdhet och mångfald som 
en prioritering. Givet att vår investeringsverksamhet 
innefattar stora transaktioner så utgör korruption även 
en risk. Majoriteten av Bures hållbarhetsrisker är dock 
främst relaterade till våra innehav. Vad gäller vår portfölj 
finns såväl gemensamma risker som enstaka bolagsspeci-
fika risker. Beroende på om bolagen har egen produktion 
eller om de upphandlar produkter eller komponenter från 
strategiska leverantörer är dessa risker antingen direkta 
eller indirekta. Gemensamt för våra innehav, inklusive 
dotterbolag, är att det föreligger risker relaterade till 
koldioxidutsläpp, materialval, ekodesign och energipre-
standa på produkter, kemikalieinnehåll (framför allt för 
produkter som produceras utanför EU), hälsa och säker-
het, samt risker kopplade till kränkning av mänskliga 

Bures väsentlighetsanalys
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rättigheter i leverantörs kedjan. Vidare föreligger risker för 
bristande etik, korruption, bedrägerier och andra lagbrott 
i leverantörskedjan eller i relationen med kunder, leveran-
törer eller samarbetspartners. Under 2021 uppdaterade vi 
vår riskanalys och utvecklade vår riskhanteringsprocess 
med bland annat en tydligare uppföljning av risker i våra 
portföljbolag.

Hållbarhet för Bure
Väsentlighetsanalys
I syfte att hålla oss uppdaterade om de krav och förvänt-
ningar som ställs på Bure har vi genomfört intressent-
dialoger med Bures mest väsentliga intressentgrupper 
såsom styrelse, medarbetare, aktieägare och portföljbolag. 
Vi har även gjort en påverkansanalys där vi har identifierat 
Bures påverkan på och av hållbarhetsaspekter – det dubbla 
materialitetsperspektivet. Avsikten var att identifiera vilka 
aspekter som är mest väsentliga utifrån Bures verksamhet. 
Genom att kombinera resultatet från  intressentdialogerna 
samt påverkansanalysen säkerställer vi att Bure har rätt 
fokus framåt i hållbarhetsarbetet. Med tanke på att håll-
barhet inom finansbranschen är under snabb utveckling så 
kommer vi under 2022 att fortsätta uppdatera vår väsent-
lighetsanalys utifrån nya perspektiv kring påverkan och 
förväntningar på oss som ägarbolag. Resultatet från vår 
väsentlighetsanalys finns på sida 20.

Bure som långsiktig och  
ansvarsfull ägare
Långsiktiga investeringar
Vår strategi är att vara en tydlig och långsiktig ägare som 
skapar värde i våra portföljbolag och bygger framgångsrika 
strukturer. Att arbeta och integrera hållbarhet i vår investe-
ringsverksamhet är en förutsättning för långsiktigt värde-
skapande hos våra bolag. Hållbarhet är viktigt, inte minst 
för en stabil finansmarknad, att kunna hantera effekterna 
av klimatförändringarna samt för rättvisa och demokra-
tiska samhällen. I våra portföljbolag kan hållbarhet skapa 
konkurrensfördelar och i förlängningen högre avkastning 
för Bures aktieägare. Grundstenarna i vår affärsmodell är 
ett djupt engagemang och en hög närvaro i våra portfölj-
bolag för att utveckla och bygga framtidssäkrade bolag. 
Hållbarhetsarbetet är även av största vikt för bolaget efter-
som eventuella brister kan resultera i lägre avkastning och 
på sikt skada anseende och förtroende. Detta kan i sin tur 
medföra förlorade affärsmöjligheter för Bure.  

Från analys till investering
Analys av risker och möjligheter kopplat till hållbar-
het utgör en viktig del av investeringsprocessen och är 
avgörande för Bures fortsatta framgång, inte minst ur ett 
riskminimeringsperspektiv.

Under året har vi vidareutvecklat vår process för ESG-
utvärdering av potentiella investeringsobjekt. I utvärde-
ringen, som sker stegvis, analyseras hur bolaget förhåller 

sig till de tio principerna i FN:s Global Compact och Bures 
policy för ansvarsfulla investeringar (inkluderar Bures 
exkluderingskriterier). Vidare utvärderas potentiella 
hållbarhetsrisker baserat på bland annat bolagets industri, 
leverantörskedja, geografisk närvaro och ägarstruktur. 
Slutligen utvärderas bolagets hållbarhetsmognad baserat 
på Bures hållbarhetsramverk.

Långsiktigt värdeskapande
Bure påverkar våra innehav genom bolagsstyrning. Bure 
har styrelserepresentanter i alla bolag och innehar ofta 
posten som styrelseordförande. I uppdraget som styrelse-
representant ingår att aktivt driva hållbarhetsfrågor och 
arbeta med den ägaragenda som satts för respektive bolag. 
Ägaragendan är den målsättning som Bure har satt för 
respektive bolag och fokuserar på de viktigaste frågorna de 
kommande tre till fem åren. 

 Under året har vi utvecklat och konkretiserat vår strategi 
för aktivt ägande genom att ta fram ett ramverk och en 
handbok för hållbarhetsutveckling i våra bolag. Ramverket 
fungerar som en färdplan och beskriver de krav och 
förväntningar vi har på våra bolags hållbarhetsarbete, 
och dess utveckling över tid. Ramverket är baserat på tre 
områden; styrning, strategi och kommunikation. ESG-
handboken är avsedd att användas vid implementering av 
kraven i färdplanen. Den innehåller utförlig information 
om kravens betydelse och beskriver hur de förhåller sig 
till nuvarande och kommande regleringar och standarder. 
Vidare ger handboken praktisk vägledning i hur kraven 
kan implementeras.

Bure driver hållbarhetsfrågorna i portföljbolagen genom 
sitt styrelsearbete och genom löpande möten med bola-
gens ledningsgrupper. Här fungerar ramverket som en 
generell grund som kompletterar de bolagsspecifika frågor 
som respektive bolag identifierat som mest väsentliga för 
dem. I de helägda bolagen finns utrymme att påverka det 
dagliga arbetet i högre utsträckning. 

Sedan 2020 har Yubico drivit programmet 
”Secure it forward” - ett initiativ för 
yttrandefriheten. 

För var 20:e såld YubiKey donerar Yubico en 
YubiKey till ideella organisationer som skyddar 
journalister, författare med flera från sabotage 
i deras arbete med att upprätt hålla transparent 
och riktig rapportering.

Yubico
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Under 2021 har vi utvecklat insamlingen av hållbarhetsda-
ta från samtliga av våra portföljbolag. Under kommande år 
avser vi att fortsätta samt vidareutveckla datainsamlingen 
i syfte att tillsammans med portföljbolagen skapa styr-
ning, nyckeltal och uppföljning. I nedan tabell för ener-
giförbrukning i portföljbolagen redovisas energiförbruk-
ningen avseende företagsägda byggnader och fordon. El, 
värme och kyla i tabellen avser inköpt el, värme och kyla 
medan bränsleförbrukningen avser både inköpt bräns-
le för användning i till exempel företagsägda bilar och 
bränsle som har producerats i företagsägda byggnader för 
användning internt inom organisationen. Under 2021 har 
våra portföljbolag Allgon och Cavotec sålt energi till tredje 
part motsvarande 0,3 procent av portföljbolagens totala 
energiförbrukning. 

Energiförbrukning i portföljbolagen

Energi (MWh) Totalt

Elektricitet 31 022

Värme 503

Kyla 7

Bränsle, förnyelsebart 2

Bränsle, icke-förnyelsebart 2 710

Totalt 34 246

För Cavotec och Allgon avser energiförbrukning exkludering av såld 
värme till tredje part. Totalt har 103 MWh sålts till tredje part.  

Energiintensitet MWh/FTE = 8,1 MWh/FTE. 
Energiintensitet MWh/MSEK = 3,7 MWh/MSEK.

Utsläpp av växthusgaser i portföljbolagen

Portföljbolagens utsläpp Ton CO2e Andel av total

Scope 1 1 291 1 % 

Scope 2 4 862 3 %

Scope 3 155 981 96 %

Totalt 162 134 100 %

Alla portföljbolag har redovisat data för scope 1–3. Utsläppska-
tegorierna och omfattningen av Scope 3-rapporteringen varierar 
mellan bolagen. Gemensamt för alla bolag är scope 3:6 tjänstere-
sor. Utöver tjänsteresor redovisar även 3 bolag utsläpp från mate-
rial, avfall, transport av varor, produktion samt slutkonsumenters 
elförbrukning. I de fall ett bolag ej redovisat fullständig data för 
hela verksamheterna kunnat redovisas, har en extrapolering baserat 
på genomsnitt per FTE. I scope 2 har utsläppen beräknats utifrån 
location-based metoden enligt GHG Protokollet.   

Utsläppsintensitet tCO2e/FTE = 38,3 tCO2e/FTE. 
Utsläppsintensitet tCO2e/MSEK = 17,3 tCO2e/MSEK.

Kundintegritet i portföljbolagen

Incidenter Totalt

Klagomål från myndighet 0

Klagomål från kunder/leverantörer 0

Förluster av kunddata 0

Korruptionsincidenter i portföljbolagen

Incidenter Antal

Bekräftade incidenter 0

Rättsfall angående korruption 0

Mångfald inom portföljbolagen
 
Andel (%) 
Medarbetarkategorier

Kön Ålder

Män Kvinnor < 30 30–50 > 50

Styrelse 78 % 22 % 1 % 28 % 71 %

Ledningsgrupp 78 % 22 % 16 % 56 % 28 %

Medarbetare 75 % 25 % 21 % 58 % 20 %

Utbildning och kommunikation kring anti-korruption i portföljbolagen
 
Medarbetarkategorier Tagit del av policy % Fått utbildning inom %

Ledningsgrupp och chefer 476 79 % 366 61 %

Medarbetare 3 210 88 % 2 282 63 %
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EU:s handlingsplan för hållbara finanser
Under året har vi genomfört en analys av våra innehav 
baserat på EU:s klassificeringssystem för hållbara inves-
teringar, den så kallade taxonomiförordningen. I analysen 
har vi identifierat vilka av portföljbolagen, baserat på 
respektive bolags verksamhetsområde och sektorstillhö-
righet, som har ekonomiska aktiviteter som potentiellt 
skulle kunna träffas av taxonomiförordningen. Relevans 
har bedömts genom jämförelse mot beskrivningar i för-
ordningens tekniska annex för EU:s två första miljömål 
(1. begränsning av klimatförändringar och 2. anpassning 
till klimatförändringar). Därefter har vi utvärderat huruvi-
da dessa aktiviteter uppfyller EU:s tekniska gransknings-
kriterier för så kallat ”väsentligt bidrag”. 

Resultatet av analysen visar på att tre utav totalt tolv port-
följbolag bedriver verksamheter som innefattar utförandet 
av en eller flera ekonomiska aktiviteter som vid jämförel-
se med aktivitetsbeskrivningarna i förordningens annex 
bedöms vara relevanta för taxonomilinjering, motsvarande 
31 procent av substansvärdet (6 678 miljoner kronor). 
Analysen visar även på att två utav dessa tre portföljbo-
lag uppfyller kraven för väsentligt bidrag till ett av EU:s 
miljömål; Investment AB Bure (IABB)1 och Cavotec. IABB, 
som äger samt bedriver uthyrning av lok inom den svenska 
och norska gods- och järnvägsindustrin, har preliminärt 
bedömts uppfylla de tekniska granskningskriterierna för 
väsentligt bidragande för aktiviteten 6.2. Järnvägstransport, 
godstrafik avseende EU:s första miljömål (1. begränsning av 
klimatförändringar). Cavotec, vars verksamhet är centrerad 
kring anslutningslösningar för fartyg och flyg samt mo-
bil utrustning och försäljning av utrustning, har bedömts 
uppfylla kriterierna för väsentligt bidrag till EU:s första 
 miljömål (1. begränsning av klimatförändringar) gällande 
tre av bolagets ekonomiska aktiviteter. Dessa är 3.3. Till-
verkning av  teknik med lågt koldioxidavtryck för transport, 
6.16. Infrastruktur för sjöfart och 6.17. Flygplatsinfrastruk-
tur.

För att de identifierade aktiviteterna ska kunna linjeras 
med taxonomiförordningen behöver även övriga krav 
uppfyllas, vilket innebär att aktiviteterna inte får orsaka 
betydande skada avseende något av de övriga miljömålen 
samt att vissa sociala minimikrav för mänskliga rättighe-
ter och arbetstagarrättigheter möts. Under 2022 kommer 
vi därför att följa upp resultaten av analysen, samla in 
nödvändig information från våra innehav samt undersöka 
hur de identifierade ekonomiska aktiviteterna förhåller sig 
till de övriga kraven.   

Bure som arbetsplats
Affärsetik och anti-korruption 
Bure har nolltolerans mot alla former av korruption, 
vilket även inkluderar missbruk av insiderinformation. 
Detta framgår i vår uppförandekod som alla nyanställda 

informeras om och skriver på vid anställningstillfället, 
tillsammans med en insiderpolicy som reglerar anställdas 
handel med finansiella instrument. Anställda på Bure har 
ytterligare restriktioner utöver gällande lagstiftning avse-
ende handel med noterade finansiella instrument vilka 
regleras i Bures insiderpolicy och som i vissa fall kräver 
godkännande av bolagets vd. Anställda utbildas löpande 
av externa jurister om lagar och regler för kapitalmarkna-
den inklusive marknadsmissbruk. Arbetet inom området 
utvärderas kontinuerligt och samtliga misstankar om 
korruption och oetiskt beteende tas på största allvar. Varje 
år genomförs även en utvärdering varvid policydokument 
och interna processer ses över och uppdateras vid behov. 
Bure har vidare sedan 2017 en anonym visselblåsarfunk-
tion med hjälp av en extern advokatbyrå. Under året har 
noll (0) incidenter av korruption förekommit. 

Utbildning och kommunikation kring anti-korruption

Antal
Tagit del 
av policy %

Fått 
utbildning 

inom %

Styrelse & ledningsgrupp 6 100 % 0 0 %

Chefer 2 100 % 0 0 %

Medarbetare 6 100 % 0 0 %

Kundintegritet

Incidenter Totalt

Klagomål från myndighet 0

Klagomål från kunder/leverantörer 0

Förluster av kunddata 0

Anställda, mångfald och inkludering
Bures nuvarande och framtida framgång avgörs av bola-
gets medarbetare. Därför är det av största vikt att kunna 
attrahera personer med rätt kompetens och ge anställda 
möjlighet till vidareutveckling. Ett exempel på kompe-
tensutveckling är ”Executive Education Program”, vilket är 
en extern utbildning inom styrelsearbete till våra anställ-
da som bland annat inkluderar olika seminarier. Idag finns 
inga formella strukturer eller riktlinjer på plats avseende 
vidareutbildning, men alla anställda har möjlighet att på 
eget initiativ söka upp önskvärda utbildningar. På Bures 
initiativ har under året alla anställda deltagit i två ESG 
utbildningar. Den ena handlade om omvärldsanalys och 
kommande regleringar från EU och hur man skapar värde i 
bolagen, medan den efterföljande utbildningen fokuserade 
på styrning och praktisk implementering av  ESG-krav i 
innehavsbolagen.

Respekt är ett av Bures kärnvärden och i uppförandeko-
den fastställs att koncernen ska vara en arbetsplats som 
erbjuder alla individer lika möjligheter i en företagskultur 
fri från diskriminering och trakasserier. Det finns med-
vetenhet om risken att en alltför homogent sammansatt 

1) IABB har under 2022 avyttrats, men var under 2021 fortfarande ett aktivt innehavsbolag och därmed föremål för taxonomi-screening.
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personalstyrka kan leda till ett ensidigt perspektiv på möj-
ligheter och risker. Bure har därför en ambition att få in 
fler kvinnor i verksamheten. Idag består Bures styrelse och 
organisation av både kvinnor och män, med en majoritet 
av män. Våra anställda är inte knutna till något kollektiv-
avtal, men likväl uppmuntrar vi till dialog kring anställ-
ning och därför har samtliga anställda årliga utveck-
lingssamtal, som bland annat fokuserar på de anställdas 
utveckling och ersättning. 

Bures anställda

Anställningsavtal Män Kvinnor Totalt 

Tillsvidare 5 3 8

   Varav heltid 5 3 8

   Varav deltid 0 0 0

Visstidsanställning* 1 0 1

* Visstidsanställningen avser en konsult som arbetar på heltid på Bure.

Andel anställda som har haft utvecklingssamtal 
under 2021

Medarbetarkategorier Andel

Ledningsgrupp 100 %

Medarbetare 100 %

Mångfald uppdelat inom styrelse och 
medarbetarkategorier

Andel
Medarbetar- 
kategorier

Kön Ålder

Män Kvinnor < 30 30–50 > 50

Styrelse 67 % 33 % 0 % 0 % 100 %

Ledningsgrupp 100 % 0 % 0 % 0 % 100 %

Medarbetare 50 % 50 % 17 % 66 % 17 %

Vår miljöpåverkan
Bures miljöpåverkan består till största del av den indirekta 
påverkan som våra innehav har, läs mer om hur vi arbetar 
med påverkan från vår investeringsverksamhet på sida 
21–22. Givet att vi är en liten organisation med nio perso-
ner handlar vår direkta miljöpåverkan främst om koldiox-
idutsläpp från affärsresor och energikonsumtion från vårt 
kontor i Stockholm. En mindre del avser inköp av elektro-
nik och material till kontor samt det avfall som uppkom-
mer till följd av vår kontorsverksamhet. Vi har en miljö-
policy som vägleder oss i miljöfrågor, som även inkluderar 
aspekter som vi förväntar oss att våra portföljbolag förhål-
ler till. Vi strävar efter att inkludera försiktighetsprincipen 
i allt beslutsfattande som kan ha negativ miljöpåverkan. 
Exempelvis väljer vi digitala möten när det är möjligt i 
stället för att exempelvis flyga till ett fysiskt möte.  Att 
förstå, mäta och följa upp vår miljöpåverkan är ett sätt 
för oss att följa Global Compact’s princip 8, som handlar 
om initiativ för att stärka ett större miljömedvetande. Vi 
samlar därför in miljödata i form av vår energiförbrukning 
och klimatpåverkan i form av växthusgasutsläpp. 

Utsläpp av växthusgaser  

Bure Equity Ton CO2e 2021 Ton CO2e 2020 

Scope 1 0 0

Scope 2 market based 0 0

Scope 2 location based 0 1

Scope 3 (inkl. portfölj) 6 170 3 279

Totalt 6 170 3 280

Scope 2 avser utsläpp från elektricitet och scope 3 avser företags-
resor, produktion & distribution av energi, samt utsläpp från scope 
1 & 2 från våra portföljbolag. Market based scope 2 är baserad på 
att Bures elavtal består av 100 % förnybara källor.
Ökade utsläpp i scope 3 beror på ökad omfattning av datainsam-
ling inom portföljbolagen 

Energiintensitet: 3,8 MWh/FTE.

Energianvändning

Energikonsumtion

MWh  
förnybar 

2021

MWh  
förnybar 

2020
För- 

ändr ing

MWh/FTE 
energi- 

intensitet

Elektricitet 30 20 +51% 3,4 

Energiförbrukning består enbart av köpt förnybar elektricitet 
eftersom Bure inte har företagsägda eller leasade bilar, samt ej 
fjärrvärme eller kyla. 

Om rapporten
Det här är Bure AB:s femte hållbarhetsredovisning som 
inkluderar Bure och våra innehav. Redovisningen har 
upprättats i enlighet med GRI Standards: Core nivå. 
Informationen i redovisningen avser 1 januari 2021 till 
31 december 2021, varvid vi publicerar en redovisning 
årligen. Förra årets redovisning publicerades den 12 april 
2020. Informationen i redovisningen är inte granskad av 
extern tredje part.

Beräkningar för växthusgasutsläpp är baserat på GHG-
protokollet med emissionsfaktorer från Defra (2021), IEA 
(2020) och AIB (2021). Under 2021 uppdaterade AIB sina 
emissionsfaktorer för produktionsmix, vilket ger lägre 
utsläpp per MWh inom Europa i jämförelse med tidigare 
år. Miljödata för Bure är sammanställd utifrån underlag 
från våra leverantörer och miljödata från portföljbola-
gen är sammanställd av bolagen själva utifrån egna avtal 
och information från underleverantörer. Information om 
personal är sammanställd från Bure och innehav och är 
redovisat i Full Time Employees (FTE). 

Kontakt för frågor om hållbarhetsredovisningen och dess 
innehåll är Max Jonson, cfo för Bure Equity AB:  
max.jonson@bure.se 


