Stockholm, 12 september 2018

Nordeas kunder får gröna bolån
Nordea lanserar gröna bolån, ett rabatterat bolån till alla kunder som bor i en klimatsmart bostad.
Rabatten uppgår till 0,10 procentenheter utöver eventuell tidigare rabatt.
- Gröna bolån är ett av flera initiativ där vi som bank kan göra skillnad för klimatet tillsammans med våra kunder.
Eftersom nästan 40 procent av den totala energiförbrukningen i Sverige kommer från bostäder så är det här
verkligen ett bra sätt att påverka, säger Michael Skytt, Nordeas bolånechef.
Gröna bolån erbjuds till alla kunder som bor i en bostad som har energiklass A eller B, är Svanenmärkt eller som
är guld- eller silvercertifierad enligt Sweden Green Building Council. Alla kunder som uppfyller kraven kan
ansöka om ett grönt bolån oavsett om man redan tecknat bolån eller är ny som kund.
För tremånaderslån gäller rabatten under ett år i taget och för bundna lån gäller den under lånets bindningstid.
Erbjudandet gäller både villaägare, fritidshusägare och bostadsrättsinnehavare.
- Som bank har Nordea ett ansvar att ställa om till en mer hållbar framtid. Genom att beakta klimat och
energirisker tar vi långsiktigt ansvar. Det är bra för miljön och plånboken. Det är även bra för våra kunder, för
oss som företag och för samhället i stort, säger Michael Skytt.
Att ansöka om grönt bolån är enkelt. Kunderna ansöker precis som vanligt om ett lånelöfte på nordea.se före
köpet av bostad. När kunden hittat en bostad kontaktar kunden banken för ansökan om bolån och meddelar
samtidigt om bostaden uppfyller kraven för grönt bolån.
Nordeas chef för hållbara finanser Sasja Beslik påpekar att erbjudandet med gröna bolån är en del av en större
omställning där Nordea kommer att erbjuda fler tjänster och produkter med tydlig hållbarhetskoppling framöver.
- Vi har länge erbjudit sparprodukter med tydlig hållbarhetsprofil och även hjälpt till att emittera gröna
obligationer. I våras lanserade vi gröna företagslån och nu kommer gröna bolån. Riktningen från oss på Nordea
är tydlig och det kommer mer. Hållbarhet är en integrerad del av vår affärsutveckling, säger Sasja Beslik.
För ytterligare information:
Michael Skytt, bolånechef: tel. 070-832 44 93
Afroditi Kellberg, presschef: tel. 073-350 55 99

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål
och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av
de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq
Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com.

