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

1. Hållbarhet för oss
Ett ansvarsfullt agerande är en grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande i Handelsbanken. Långsiktiga affärs
relationer, lågt risktagande och kostnadsmedvetenhet är hörnstenar i Handelsbankens affärskultur, och lägger grunden
för att en framgångsrik bankverksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Handelsbanken ska integrera finansiell,
social och miljömässig hållbarhet i hela sin affärsverksamhet. Det gäller till exempel kredit- och investeringsbeslut,
affärsutveckling, rådgivning samt beslut om inköp. På så sätt kan risker och kostnader minskas, samtidigt som nya
affärsmöjligheter kan identifieras, medarbetare motiveras och förtroendet för Handelsbanken upprätthållas.
Effekterna av den globala uppvärmningen kommer att påverka världsekonomin i allt större utsträckning och få konsekvenser
för företag i en rad sektorer, även finanssektorn. Av den anledningen har den internationella arbetsgruppen Task Force on
Climate-related Financial Disclosure (TCFD) bildats. Handelsbanken stödjer TCFD:s rekommendationer om klimatrelaterade
finansiella upplysningar och har påbörjat ett arbete med att implementera dem i hela bankens verksamhet i syfte att utöka
transparensen och rapporteringen kring Handelsbankens klimatrelaterade risker och möjligheter. Sedan tidigare har
Handelsbanken publicerat rapporter i enlighet med TCFD:s rekommendationer för bankens kapitalförvaltningsverksamhet
och pensionsbolag.
2. Hållbarhet i kreditprocessen
Handelsbankens verksamhet kännetecknas av långsiktighet. All verksamhet utgår ifrån kunden och därför är bankens
organisation starkt decentraliserad och alla affärsbeslut som rör enskilda kunders relation med banken tas nära kunden.
Handelsbanken har ett rikstäckande kontorsnät på bankens hemmamarknader: Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,
Norge och Nederländerna.
Nästan två tredjedelar av Handelsbankens utlåning i Sverige utgörs av utlåning till hushåll, vilken i sin tur nästan uteslutande
består av bolån.
Hur vi beaktar hållbarhet i kreditgivningen
Handelsbankens kreditgivning ska vara ansvarsfull och motsvara högt ställda krav på god etik. Handelsbanken respekterar
mänskliga rättigheter och grundläggande principer om arbetsvillkor och miljöhänsyn samt stödjer bekämpande av korruption,
oavsett var i världen verksamheten bedrivs.
Handelsbanken stödjer internationella initiativ och riktlinjer som har som gemensamt syfte att uppmuntra och underlätta
hållbart företagande (se nedan). Vid kreditgivning ska kundens förhållningssätt till dessa principer och riktlinjer utvärderas
och bedömas. Vid denna bedömning ska såväl kreditrisk som anseenderisk utvärderas. Det innebär att företagets risker
kopplade till miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption kartläggs och utvärderas. Handelsbanken ska
genom sin verksamhet söka uppmuntra och bidra till en hållbar utveckling.
Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna för mänsklig och ekonomisk utveckling. Detta innebär radikalt för
ändrade förutsättningar för bland annat energiproduktion, transporter och konsumtion. Handelsbanken vill, tillsammans
med våra kunder, verka för en omställning till en växthusgasneutral ekonomi i linje med Parisavtalet.
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Uppföljning
I de återkommande prövningarna av krediterna görs uppföljningar av hur låntagaren lever upp till hållbarhetskriterierna.
Handelsbankens utlåning till allmänheten uppgick vid utgången av 2018 till 2 189 miljarder kronor, varav 851 miljarder
kronor avsåg krediter till företag.
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3. Åtaganden och policys för hållbarhet
Handelsbanken följer följande internationella åtaganden av särskild betydelse för vår kreditgivning:
– UN Global Compact
– UNEP-FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative)
– OECD Guidelines on Multilateral Enterprises
– Equator Principles
Följande policyer och riktlinjer är relevanta för styrning av hållbarhet i kreditprocessen:
– Policy för hållbarhet
– Policy för etik
– Policy mot korruption
– Riktlinje avseende miljö och klimatförändring
– Riktlinje avseende affärsrelationer med vapen- och försvarsindustrin
– Riktlinjer avseende affärsrelationer inom skogs- och lantbruk
4. Våra fokusområden angående hållbarhet i kreditgivningen
Handelsbanken erbjuder Grönt lån
• till byggnader och flerbostadshus som uppfyller specifika miljö- och klimatkriterier.
• till solenergi.
Handelsbanken lämnar inte krediter
•	till företag som tillverkar eller handlar med vapen som är förbjudna enligt internationella konventioner, till vilka Sverige
har anslutit sig. Det innefattar bland annat biologiska vapen, kemiska vapen, personminor och klustervapen.
• till företag som tillverkar eller handlar med kärnvapen.
• till ny brytning eller produktion av kol för förbränning eller till nya kolkraftverk.
• i fall då den negativa miljöpåverkan bedöms vara allt för stor.

