
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
För att skapa långsiktigt värde i de samhällen och marknader som Danske Bank är 
en del av, strävar vi efter att etablera och utveckla långsiktiga hållbara relationer 
med alla våra intressenter i marknaden t ex kunder, investerare, anställda och myn-
digheter. Danske Banks målsättning är att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet 
där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är en integrerad del av allt vi gör. 
En ansvarsfull utlåningsverksamhet är därför grundläggande för oss.

2. HÅLLBARHET I KREDITPROCESSEN
Danske Bank är en nordisk universalbank med verksamhet i 16 länder och våra 
kärnmarknader är Danmark, Norge, Sverige och Finland. Banken har drygt 3,4 mil-
joner privat-, företags- och institutionella kunder och utöver traditionella banktjäns-
ter erbjuder vi liv- och pensionslösningar, bolån, kapitalförvaltning, mäklarservice 
och leasingtjänster. Lån och krediter sker i enlighet med koncernens kreditpolicy 
och riktlinjer för kreditgivning till företag, där principer kring hur vi beaktar risker 
i relation till miljö, socialt ansvar och styrning är en integrerad del (ESG – Environ-
mental, Social and Governance). Det betyder att banken gör en strukturerad kre-
ditbedömning av den enskilda kundens ekonomiska situation, syftet med krediten 
samt analys av risker och möjligheter i relation till ESG. Detta innebär att vi i vissa 
fall måste avstå från att erbjuda krediter. 

För Danske Bank innebär en ansvarsfull kreditgivning att erbjuda kredittjänster 
som motsvarar den enskilda kundens ekonomiska behov och återbetalnings-
förmåga, att kunden förstår sina nuvarande och framtida ekonomiska förpliktelser, 
samt efterlever principer kring ESG i sin affärsverksamhet. Om banken uppmärk-
sammar att en kund inte efterlever dessa är ambitionen att komma fram till en 
lösning tillsammans med kunden. Om den enda möjligheten är att avsluta krediten, 
sker det i en kontrollerad process. 

Koncernens totala redovisningsmässiga kreditexponering uppgick till 2 534 
miljarder danska kronor i slutet av 2016, varav 934 miljarder danska kronor 
är  till företag.

Krediterna fördelar sig enligt grafer på följande sida.
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3. ÅTAGANDEN OCH POLICYER
Danske Bank bedriver sin affärsverksamhet i enlighet med bland annat FN:s principer 
för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption. De internationella avtal 
vi åtagit oss att följa utgör grunden för en ansvarsfull och transparent verksamhet 
och är utgångspunkten för dialogen och relationen med våra intressenter. 

Banken har skrivit under följande internationella åtaganden av betydelse 
för vår kreditgivning:
• UN Global Compact
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises
• UN Guiding Principles on Business and Human Rights
• UN Environment Programme Finance Initiative
• The Universal Declaration of Human Rights – The ILO Declaration

of Fundamental Principles at Work

Klimatfrågan är en global utmaning som skapar risker både för miljö, ekonomi och 
sociala förhållanden. Danske Bank har därför skrivit under The Paris Pledge och 
därmed förbundit sig att verka för att begränsa den globala uppvärmningen till max 
2 grader. Vi är övertygade om att finanssektorn har en viktig roll i en transforme-
ring till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Position Statements, policys och riktlinjer 
Principerna i de internationella åtaganden som banken ingått återspeglas i bankens 
koncernövergripande kreditpolicy, så kallade Position Statements. Dessa ska till-
lämpas på alla marknader där banken är verksam och i alla delar av verksamheten. 
Position Statments och riktlinjer utvärderas och revideras fortlöpande. 
Läs mer om våra ställningstaganden här: https://danskebank.com/responsibility/
our-approach

4. VÅRA FOKUSOMRÅDEN ANGÅENDE HÅLLBARHET I KREDITGIVNINGEN
Prioriteringar
Danske Bank utvärderar kontinuerligt nya sätt att erbjuda kunderna finansiella
lösningar för att bidra till en hållbar utveckling. Vad gäller företagskunders finansie-
ringsmöjligheter erbjuder vi till exempel hållbara finansieringsalternativ som gröna 
obligationer och lån, sociala obligationer och andra hållbara finansiella lösningar.

Uteslutningar
Danske Bank stödjer och finansierar inte kontroversiella vapen som personminor, 
klustervapen eller biologiska och kemiska vapen. Banken anser också att användan-
det av kärnvapen utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna. Det innebär att 
banken inte heller finansierar tillverkningen av kärnvapen, kärnvapenmissiler eller 
andra direkt förknippade aktiviteter. De Position Statements Danske Bank har 
antagit anger också andra områden där vi är uppmärksamma på det specifika 
områdets förhöjda hållbarhetsrisker och där vi ibland i sista hand blir tvungna att 
tacka nej till kunder eller avsluta kundrelationer.
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