Hållbarhetsöversikt för Nordea – kreditgivning till företag
Denna hållbarhetsöversikt är ett branschinitiativ som tagits fram inom Bankföreningen för att ge en
inblick i hur hållbarhetsperspektiv beaktas i bankernas kreditgivning till företag.
1. Hållbarhet för oss
För Nordea handlar hållbarhet om att ta ansvar för hur vi påverkar vår omgivning. Vårt största bidrag
till en hållbar utveckling finns i de tjänster som vi erbjuder. När vi fattar våra affärsbeslut, framförallt
om investeringar och finansiering, tar vi hänsyn till aspekter som rör miljö, arbetstagarnas
rättigheter, socialt ansvar, mänskliga rättigheter, åtgärder mot korruption samt bolagsstyrning. Vi
säkerställer också att våra leverantörer lever upp till samma höga hållbarhetskrav som vi. Vi arbetar
också för att minska den påverkan på miljön som vår direkta verksamhet har. Vår framgång inom
hållbarhetsområdet är beroende av en mångfald kompetenta och nöjda medarbetare som agerar i
enlighet med etiska standarder och våra egen uppförandekod.
2. Hållbarhet i kreditprocessen
Våra relationer med kunderna - både hushåll, företag och institutioner - grundar sig på att vi kan
deras verksamhet i detalj. Förutom att vi följer alla riktlinjer och principer som gäller för branschen
har vi utarbetat egna verktyg och processer för att främja en helhetssyn i våra kreditbeslut och
inkludera miljö, arbetstagarrättigheter miljö, socialt ansvar, mänskliga rättigheter, anti-korruption
och bolagsstyrning när vi fattar besluten. Nordea stödjer rekommendationerna från TCFD (Task Force
on Climate-related Financial Disclosures) och har under 2018 arbetat med att identifiera metoder för
scenarioanalyser och stresstestning av vår kreditportfölj (och våra investeringar).
Riktlinjer för kreditbeslut
Nordeas uppförandekod är ett centralt styrdokument för vår kreditgivning tillsammans med våra
principer om hållbarhet i fråga om finansiering, investeringar och rådgivning i vår hållbarhetspolicy.
Kreditgivningen bygger på ett koncerndirektiv som antagits av styrelsen, ”Group Board Directive on
Risk”, i vilket vi under 2018 har lagt till ESG-risk som en riskkategori. I direktivet fastställs de
övergripande principerna, som att alltid tillämpa sund bankpraxis och höga etiska standarder. Det
föreskriver också att vi aldrig får tumma på allmänt vedertagna etiska och juridiska principer.
Kreditinstruktionen för Nordeakoncernen beskriver hur kreditbeslutsfattandet är organiserat och
vilka som har mandat att fatta beslut om limiter, med mera. Utöver dessa kreditinstruktioner har vi
branschspecifika riktlinjer och principer för kreditgivningen i syfte att etablera en gemensam strategi
för vår kreditportfölj och för att hantera riskerna. Vi har branschspecifika riktlinjer för kommersiella
fastigheter, energi, finansinstitut, finansiering av företagsförvärv (Leveraged Buy-Outs - LBO) samt
shipping, offshore and oil services.
Hållbarhet i kreditgivningen
Vi utvärderar våra företagskunder löpande med avseende på risker och möjligheter inom hållbarhet.
För de största företagskunderna har vi ett dedikerat team av experter som använder särskilda ESGverktyg (Environmental, Social och Governance) för att analysera företagen. För mindre företag
inkluderas ESG-analysen i känn-din-kund-processen. För alla företag gäller att relevanta faktorer tas
med i beslutsprocessen. Under 2018 har vi tagit fram branschspecifika hållbarhetsriktlinjer för

försvarsindustrin samt shipping som tillsammans med kreditinstruktionen och de branschspecifika
kreditriktlinjerna hanterar risker i dessa industrier som vi ser är särskilt riskfyllda ur ett ESGperspektiv.
Utlåning
Nordeas totala utlåning till allmänheten uppgår till cirka EUR 308 miljarder varav cirka EUR 147
miljarder är krediter till företag (per december 2018).
Total utlåning per 2018-12-31

Utlåning till företag per 2018-12-31

Företag 48%

Bostadslån 43%

Övrigt 32%

Fastigheter 29%

Konsumentkrediter 8%

Offentlig sektor 1%

Finansinstitut 10%

Dagligvaror 7%

Shipping & offshore 5%

Detaljhandel 6%

Bygg och anläggning 3%

Distr av el, vatten och gas 3%

Transport 2%

Media och fritid 2%

Energi 1%

3. Åtaganden och policys för hållbarhet
Som en del i vårt åtagande att bidra till en hållbar utveckling har vi undertecknat flera frivilliga
internationella riktlinjer som t ex:
•
•
•
•

FN:s Global Compact
FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI)
FN:s miljöprograms finansiella initiativ (UNEP FI) och Nordea stödjer Principles for
Responsible Banking (PRB)
Equator Principles

Nordea följer även ILO:s internationella normer för arbetarskydd samt OECD:s riktlinjer för
multinationella företag. Nordeas etiska riktlinjer, vår uppförandekod, beskriver de etiska principer
som styr hur vi bedriver vår verksamhet och innefattar aspekter som rör miljöhänsyn, arbetstagarnas
rättigheter, kundbemötande, mänskliga rättigheter, rätten till integritet samt bekämpning av mutor
och korruption. Nordeas hållbarhetspolicy beskriver koncernens värderingar och åtaganden om en
etisk verksamhet. VI har också ett antal koncernriktlinjer om hållbarhet som vägledning i vårt dagliga
arbete såsom riktlinjer för bekämpning av mutor och korruption samt riktlinjer för intressekonflikter.
4. Våra fokusområden angående hållbarhet i kreditgivningen
Alla företag behöver agera för att minska klimatpåverkan så att inte målet om max två graders
uppvärmning överskrids. Nordea kan medverka till detta både direkt och indirekt. Genom att i
kreditprocessen analysera våra kunder ur ESG-perspektiv och inkludera hållbarhet i dialogen med
kunderna kan vi öka medvetenheten och påverka i en mer hållbar riktning. Som ett led i detta inleder
vi inte några nya relationer med företag vars verksamhet är beroende av kol. Sedan november 2017

har vi också ett publikt ställningstagande att minska klimatpåverkan vilket ligger till grund för våra
investerings-, kredit- och inköpsbeslut.

