Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 22. januar 2019

Nordea er en af verdens mest bæredygtige banker
Ifølge Corporate Knights ligger Nordea for andet år i træk blandt de 100 mest bæredygtige
virksomheder i verden. Som den eneste nordiske bank i top 100 er Nordea gået fra en 86.plads til en 47.-plads. Global 100-listen for 2019 blev offentliggjort i dag på World Economic
Forum i Davos.
- Jeg er stolt over, at vores hårde arbejde med at integrere bæredygtighed i vores forretningsaktiviteter er blevet
anerkendt. I de sidste to år har vi hævet barren i forhold til vores arbejde med bæredygtighed og bæredygtig
finansiering. Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere kan og bør vi muliggøre overgangen til en
bæredygtig fremtid. Vores placering som en af de 100 mest bæredygtige virksomheder i verden viser, at vi er på
rette spor, siger koncernchef Casper von Koskull.
Nordea er blandt de fem mest bæredygtige banker i verden på Global 100-listen for 2019. Corporate Knights,
der er en specialiseret medie- og analysevirksomhed, har analyseret 7.536 virksomheder i forhold til andre
globale virksomheder inden for samme branche på baggrund af 21 indikatorer. Nordea har opnået dette flotte
resultat takket være vores placering i øvre kvartil målt på indtægter fra klimavenlige finansieringsaktiviteter som
fx grønne obligationer, grønne boliglån og grønne lån, kønsdiversitet i bestyrelsen og en førende position i
sektoren inden for CO2- og energivenlig drift.
- Den høje placering, som vi har fået for vores klimavenlige finansieringsaktiviteter, skyldes højst sandsynligt, at
vi har udvidet vores grønne produkter i 2018. Ud over vores eksisterende udbud af grønne obligationer tilbyder
vi nu grønne virksomhedslån og grønne boliglån til vores privatkunder, siger Sasja Beslik, leder af Sustainable
Finance i Nordea.
Nordea var en af de første banker i Europa og den første i Norden til at tilbyde grønne lån til kunderne. Ligesom
grønne obligationer bruges grønne lån til at finansiere specifikke investeringer med miljømæssige fordele, og de
giver vores kunder mulighed for at tage højde for klimaforandringer, når de investerer.
Grønne lån blev introduceret på det svenske marked i 2018 og bliver nu rullet ud på tværs af de nordiske lande i
2019. Produktet er meget efterspurgt blandt vores kunder, især blandt store aktører inden for specifikke
sektorer, fx ejendomsbranchen og vedvarende energi. I 2018 lancerede vi også grønne lån til vores kunder i
Sverige, hvis boliger opfylder visse miljøkrav.
I Nordea handler bæredygtig finansiering om at integrere bæredygtighed i vores forretningsaktiviteter. Det
omfatter alle forretningsaktiviteter og produkter inden for vores kerneområder: investering, finansiering og
rådgivning. Det er vigtigt, at den finansielle sektor låner penge til og investerer i virksomheder, der bidrager til
vores fælles fremtid på en positiv og bæredygtig måde. Nordea arbejder med bæredygtig finansiering for at
skabe langsigtet værdi for vores kunder, investorer, interessenter og samfundet generelt.
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Læs mere om Corporate Knights

Vi skaber stærke og tætte relationer gennem vores engagement i vores kunder og samfundet. Vi er der med relevante finansielle
løsninger, når mennesker vil virkeliggøre deres drømme og nå deres mål. Vi er den største bank i Norden og blandt de ti største
finansielle koncerner i Europa målt på markedsværdi med ca. 11 mio. kunder. Nordea-aktien er noteret på Nasdaq Helsinki, Nasdaq
Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Læs mere om os på nordea.com.

