Denna hållbarhetsöversikt är ett branschinitiativ som tagits fram inom Bankföreningen för att ge en inblick
i hur hållbarhetsperspektiv beaktas i bankers kreditgivning till företag.

Som finansiell aktör har vi möjlighet att främja en långsiktigt hållbar utveckling genom att vara med och
finansiera framtidens hållbara innovationer och tjänster men också genom att beakta hållbarhetsrisker,
såsom kränkningar av mänskliga rättigheter, miljö, klimat och affärsetik, vid affärsbeslut. Vi genomför,
bland annat hållbarhetsrisk- bedömningar vid kreditgivning till företag, i investeringsprocessen och vid
inköp. Vårt klimatarbete styrs av det internationellt beslutade Parisavtalet där den globala
temperaturökningen ska hållas under två grader. Vi arbetar för minskad klimatpåverkan och genom vårt
Miljöledningssystem, i enlighet med ISO14001, arbetar vi strukturerat med miljöfrågor. Vi har också antagit
ett koncernövergripande klimatmål för att minska våra direkta utsläpp av växthusgaser med 20 procent
fram till 2022 jämfört med 2017.

Ansvarsfull utlåning innebär för oss att främja en långsiktigt sund ekonomi samt att ta ansvar för att minska den
påverkan på människor och miljö som kan uppstå genom våra kunders verksamhet. Det är viktigt för oss att våra
intressenter förstår hur vi beaktar hållbarhetsperspektivet i vår kreditgivning. Vi arbetar därför aktivt för att
ytterligare stärka vår klimatrelaterade rapportering inom kreditgivning i enlighet med rekommendationerna från
Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Hållbarhetsrisker beaktas vid samtliga kreditbeslut i koncernen. För kreditbeslut till företag med en
koncernkreditlimit som överstiger 5 mkr i Sverige och 0,8 m EUR i de baltiska länderna används en speciell
riskbedömningsmodell för hållbarhetsanalysen. Processen ser ut enligt nedan:
• Utifrån riskbedömningsmodellen beaktas hållbarhetsrisker relaterade till mänskliga rättigheter, miljö,
klimat och affärsetik. Här beaktas också geografiska och sektorspecifika risker.
• Som stöd för analysen finns branschspecifika riktlinjer. Riktlinjerna fungerar också som underlag
för hållbarhetsdialog med våra kunder.
• Resultatet av hållbarhetsriskbedömningen ingår som en obligatorisk del av ett kredit-PM.
• Om företaget bedöms ha betydande hållbarhetsrisker ska detta belysas särskilt innan
kreditbeslutsorganet fattar ett beslut.
• Behövs ytterligare stöd för beslutsfattande tas ärendet upp i Swedbank’s Business Ethics Committee.
Utöver vår riskbedömningsmodell har Swedbank etablerat en intern enhet som genomför kontinuerlig analys
av bankens kreditportfölj för en bred skara av mottagare, däribland Swedbanks riskledning, affärsledning och
styrelse. Kreditportföljanalysen beaktar även klimatriskperspektivet inom de branscher som banken är
exponerad mot.
Vår totala kreditportfölj består av 1 578 miljarder varav 548 miljarder kronor är krediter till företag.
Företagskrediterna fördelar sig på följande sätt:

Kreditportfölj 2018

Företagsutlåning fördelat på sektorer 2018
Jordbruk, skogsbruk & fiske 13 %
Tillverkningsindustri 9 %
Offentliga tjänster 4 %
Byggnadsverksamhet 4 %
Handel 6 %
Transport 3 %
Shipping 4 %
Hotell & Restaurang 2 %
Informations- & kommunikationsverksamhet 2 %
Finans & Försäkring 2 %

Privatkunder 58 %
Bostadsrättsföreningar 7 %
Företagskunder 35 %

Fastighetsförvaltning 42 %
Företagstjänster 5 %
Övrig företagsutlåning 4 %

Swedbank har åtagit sig att följa nedan internationella åtaganden av betydelse för vår kreditgivning:
• UN Global Compact
• UN Environmental Programme for the Financial Sector (UNEP FI)
• ISO14001
• ICC’s Business Charter for Sustainable Development
• UN Guiding Principles on Business and Human Rights
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises
• CDP
• Science based targets

Swedbank har därutöver följande policys/riktlinjer av betydelse för hållbarhet i kreditprocessen:
• Koncernövergripande Hållbarhetspolicy
• Koncernövergripande Policy för mänskliga rättigheter
• Koncernövergripande Miljöpolicy
• Koncernövergripande Miljöledningssystem varav svensk verksamhet är certifierad
• Koncernövergripande Position statement climate change
• Koncernövergripande Position statement defence equipment
• Koncernövergripande Sektorriktlinjer för ett flertal sektorer
• Koncernövergripande Kreditpolicy
• Instruktion Hållbarhet i kreditprocessen

Prioriteringar:
Swedbank vill bidra till en hållbar ekonomi genom att bl.a.:
•

Erbjuda våra kunder gröna lån

•

Fortsätta vara aktiva på den gröna obligationsmarknaden

• Finansiera investeringar i förnyelsebar energi och investeringsprojekt som främjar övergången till ett
klimattåligt samhälle med låga växthusgasutsläpp
•

Påverka reduktionen av kolutvinning och koldioxidutsläpp genom dialog med våra kredittagare

• Bidra till utveckling av internationella standarder för en grön taxonomi och grön märkning av lån för att kunna
hjälpa våra kunder att göra mer välinformerade val när de investerar i gröna tillgångar.
Uteslutningar:
Swedbank beviljar inte lån till bolag som är verksamma inom:
•

Produktion eller distribution av, enligt internationell rätt förbjudna vapen så som klustervapen,
personminor, biologiska eller kemiska vapen eller produktion eller distribution av kärnvapen

•

Bolag som till mer än 30 % av sin omsättning tillverkar eller utvinner kol (i enlighet med omfattning
och definition i Position statement climate change).

