MaxFASTIGHETER är ett tillväxtföretag somär i processen att vidareutveckla sin verksamhet. I slutet av 2020 hade MaxFASTIGHETER nio personer anställda på företaget och hade ingen dedikerad person
gällande ESG-frågor. Därav finns det inga nuvarande publicerade ESG-policyer eller riktlinjer. Företaget har dock en tydlig ambition att aktivt arbeta med ESG-relaterade frågor och att förbättra dess

prestationer. Bolaget har idag en ny styrelse sombåde prioriterar ESG och somi framtiden avser att ta fram formell dokumentation. Majoriteten av styrelsemedlemmarna har tillsatts efter 2019 och ordförande
utsågs 2020.

Var vänlig och lista industrins tre största
hållbarhetsrelaterade utmaningar

•

Minska CO2-utsläppen från byggnadsfasen

•

Anpassning till klimatförändringar så som översvämningar etc.

•

Återvinning av både byggnader och materialet i byggnader

Hur jämför sig företaget med andra företag inom
samma bransch gällande hållberhetsinitiativ? Över, i
nivå med, eller under?

Eftersom MaxFASTIGHETER är ett tillväxtföretag som för närvarande utvecklar sin verksamhet, görs bedömningen “under” i jämförelse med
sina större börsnoterade konkurrenter gällande hållbarhetsinitiativ vid denna tidpunkt. De nyligen tillsatta ledamöterna i styrelsen kommer att
prioritera hållbarhet framöver, vilket innebär att MaxFASTIGHETER kommer att vara i nivå med sina konkurrenter inom en snar framtid.

Har företaget undertecknat UN Global Compact eller
Science Based Targets, eller rapporterar till CDP eller
deltar i andra relevanta hållbarhetsinitiativ?

MaxFASTIGHETER är inte del av något hållbarhetsinitiativ, men arbetar med hållbarhetsfrågor dagligen i sin verksamhet. På lång sikt avser
MaxFASTIGHETER att skapa en hållbarhetsrapport som är anpassad till Global Reporting Initiatives (“GRI”).

Var vänlig och lista företagets klimatrelaterade
möjligheter

Fokusera på energieffektivitet löpande i förvaltningen för att minska koldioxidutsläppen. Fortsatt fokus på både val av hållbara material och
arbetet med avfallshantering. Alla senare nämnda behövs för att uppnå mål i Parisavtalet och är viktiga för att företaget ska vara relevanta
gentemot sina hyresgäster.

Var vänlig och lista företagets tre primära risker
relaterat till klimatförändringar

1.
2.
3.

Gör företaget några klimatrelaterade investeringar?

MaxFASTIGHETER fokuserar på investeringar relaterade till effektiv energi- och materialanvändning samt avfallshantering i sina fastigheter.
Löpande investeringar som rör dessa områden görs kontinuerligt i samarbete med både hyresgäster och leverantörer.

Förlitar sig företaget på några knappa resurser för sin
verksamhet? Om ja, vilket arbete görs i sådana fall för
att minska risken för att dessa resurser i framtiden inte
blir ännu mer knappa t.ex. återvinning,
återanvändning, substitut eller förbättrad
resurseffektivitet?

Övergångsrelaterade risker (t.ex. ändrade
kundpreferenser eller lagstiftning): Räknar företaget
med några risker eller möjligheter i samband med
övergången till ett klimatneutralt samhälle? Finns det
någon risk för att företagets kunderbjudande påverkas
negativt? Om ja, är företaget väl positionerat för att
hantera denna risk?

Tyngre snöbelastningar
Översvämningar
Stormar och extremväder

Nej, MaxFASTIGHETER förlitar sig ej på några knappa resurser i sin verksamhet.

MaxFASTIGHETER strävar efter att anpassa sig till klimat- och samhällsförändringar samt kontinuerligt satsar på klimatvänliga lösningar.
Processen kan påverka företaget negativt, eftersom det kan vara dyrt och tidskrävande, men på den positiva sidan så kommer
energirelaterade kostnader minska på lång sikt. MaxFASTIGHETER anser att bolaget är väl positionerat när det gäller hantering av risk
avseende övergången till ett klimatneutralt samhälle.

MaxFASTIGHETERs primära sätt att åstadkomma en positiv miljöpåverkan, eller minimera negativ miljöpåverkan, är att minska
koldioxidutsläppen från både utvecklingsfasen och från förvaltningen av byggnader. MaxFASTIGHETERs primära sätt kan summeras som
följande:

Var vänlig och lista företagets (1–2) primära sätt att
göra en positiv miljöpåverkan eller minimera negativ
miljöpåverkan. (Om tillämpligt, vänligen lista
motsvarande mest relevanta FN:s globala mål för
hållbar utveckling (UN Sustainable Development
Goals)). Hur följs dem upp och kommuniceras?

•

Övervaka och förbättra energianvändningen i egna fastigheter

•

Samarbete med hyresgäster och skapa en plan för att minska energianvändningen

•

Uppmuntra till transparens bland leverantörer som således gör det möjligt för MaxFASTIGHETER att göra det mest hållbara valet avseende
material som används vid utveckling av fastigheter

De mest relevanta FN:s globala mål för hållbar utveckling (UN Sustainable Development Goals) är
7: Hållbar energi för alla, 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11: Hållbara städer och samhällen och 13: Bekämpa
klimatförändringen.

Initiativen kommer att följas upp och kommuniceras av MaxFASTIGHETER på ett lämpligt sätt.

Har företaget historiskt haft problem med
arbetsmiljöolyckor? Om ja, hur har de följts upp? Vilka
preventiva åtgärder vidtas?

MaxFASTIGHETER har inte haft några problem med arbetsmiljöolyckor. Det är viktigt för fastighetsbolag att kunna säkerställa att
arbetsmiljöstandarder för anställda och underleverantörer följs i praktiken. Detta är något vi arbetar aktivt med både i byggnadens driftsfas
genom till exempel brandövningar och löpande testning av utrustning, och i byggfasen i samarbete med våra underleverantörer och genom att
se till att de följer alla relevanta lagar och regler.

Bedriver företaget några samhällsengagemang, utöver
de som har direkt koppling till verksamheten?

MaxFASTIGHETER är sponsor till Eskilstuna United - Eskilstunas och Södermanlands enda damelitfotbollsförening, och som driver ett flertal
viktiga samhällsengagemang såsom ”Ronjabollen” och ”Jag2030”. Ronjabollen är ett jämställdhets- och integrationsprojekt för flickor med
utländsk bakgrund i 8-14-årsåldern medan Jag2030 fokuserar på jämställdhetsfrågor kopplat till fotboll. Vi sponsrar även Eskilstuna Friidrott
som driver integrationsprojekt i socioekonomiskt utsatta områden, till exempel projektet ”Sommarkul” som varje sommar gratis erbjuder en
rad olika sommaraktiviteter för barn och ungdomar.

Angående cirkulär ekonomi, hur hanteras inköp och
avfall?

MaxFASTIGHETER är mycket noga med att säkerställa att våra leverantörer följer lagar och regler för avfallshantering, till exempel genom att
tillhandahålla goda möjligheter för källsortering av avfall i fastigheterna vi utvecklar och äger. I vissa projekt har vi sett ett behov av att gå
utöver regelverken för att kunna erbjuda ännu mer effektiva avfallshanteringslösningar.

Har företaget mål, policies eller uppförandekoder
avseende leverantörer? Hur ofta revideras
leverantörerna?

Nej, vi har ännu inte formaliserat detta i våra styrdokument men det är något vi kommer att prioritera att få på plats framöver. I praktiken
arbetar vi nära med leverantörer för att säkerställa att de möter både regelverk och våra egna krav, och utvärderar löpande att de presterar i
linje med det.

Får samtliga medarbetare kontinuerlig utbildning om
antikorruption? Finns det en extern
visselblåsarfunktion? Finns några pågående eller
historiska incidenter avseende korruption,
kartellbildning eller annan oetisk affärsverksamhet?
Vilka preventiva åtgärder vidtas?

Det finns inga pågående eller historiska incidenter kopplat till korruption, kartellbildning eller annan oetisk affärsverksamhet. För närvarande
har vi ingen kontinuerlig utbildning i antikorruption, eller en visselblåsarfunktion på plats men det är något vi avser implementera i framtiden i
takt med att vi expanderar verksamheten och blir större. Vi har dock andra system och processer på plats för att minska risken för att
incidenter enligt ovan inträffar, till exempel genom att kräva att minst två roller internt i organisationen godkänner större utbetalningar.

Vilken är företagets skatterättsliga hemvist, det vill
säga var betalar företaget skatt? Vad ligger bakom
valet av hemvist?

MaxFASTIGHETERs skatterättsliga hemvist är Sverige, eftersom det är här vi är verksamma.

Finns det oberoende ledamöter i styrelsen?

Ja, majoriteten av styrelseledamöterna är oberoende i relation till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Ange om och i så fall i vilken omfattning företaget
bedriver närståendetransaktioner.

MaxFASTIGHETER har i liten omfattning haft närståendetransaktioner. Dessa rapporteras i årsredovisningen.

Ligger ersättning till VD och övriga ledningsgruppen i
linje med övriga branschen? Vilka KPI:er är kopplade
till ersättningen? (Ange särskilt om hållbarhet och
jämställdhet finns med bland KPI:erna)

Ersättning till VD och övriga i ledningsgruppen bedöms vara i nivå med eller något lägre än övriga branschen. Löner till ledande
befattningshavare måste vara marknadsbaserade och konkurrenskraftiga, och deras ansvar och prestationer ska återspeglas i ersättningen.
Den fasta lönen omprövas varje år och eventuell ersättning utöver den fasta lönen är förknippad med huruvida förutbestämda nyckeltal har
uppnåtts inom ramen för MaxFASTIGHETERs verksamhet och begränsas upp till sex månadslöner. Nyckeltalen kan innehålla både ekonomiska
och operationella kriterier.

Vänligen ange könsfördelningen på samtliga nivåer i
företaget, särskilt i ledning och styrelse.

Är hållbarhetschefen med i ledningsgruppen? Om nej,
vem rapporterar hen till?

•

Andel kvinnor i styrelsen (2020): 40%

•

Andel män i styrelsen (2020): 60%

•

Andel kvinnor, andra ledande befattningshavare (2020): 0%

•

Andel män, andra ledande befattningshavare (2020): 100%

MaxFASTIGHETER har för närvarande ingen chef för hållbarhet anställd. Framöver kommer det att övervägas.

Vänligen ange vilka av följande policies och koder
företaget har på plats:

•

Kollektivavtal

•

Uppförandekod

•

Jämställdhetspolicy

•

Antikorruptionspolicy

MaxFASTIGHETER har ett kollektivavtal på plats. Ingen uppförandekod har utvecklats än. Företaget har ingen policy för jämställdhet utan
fokuserar på mångfald och inkludering; jämställdhet är i sin tur en av de underliggande byggstenarna för mångfald och inkludering. Av
företagets anställda är 33% kvinnor och 67% män (se motsvarande fördelning för styrelsen ovan). När det gäller antikorruption har företaget
inge policy på plats men har en stark struktur i organisationen som uppfyller regelverk som rör korruption och som uppfyller de strikta krav
som ställs av våra finansiärer.

