
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hållbarhetsredovisning 

2016 
 

 



2 

 

Innehåll 
1. Introduktion ......................................................................................................................................... 3 

1.1 Johan Mörner, VD: Hållbarhet i Erik Penser Bank.......................................................................... 3 

1.2 Analys av effekterna av vår verksamhet ......................................................................................... 3 

2. Organisatorisk profil ............................................................................................................................ 3 

2.1 Företagsnamn ................................................................................................................................. 3 

2.3 Operativ struktur ........................................................................................................................... 4 

2.4 Huvudkontor ................................................................................................................................. 4 

2.5 Geografisk närvaro ......................................................................................................................... 4 

2.6 Ägare .............................................................................................................................................. 4 

2.7 Marknader ...................................................................................................................................... 4 

2.8 Företagets storlek........................................................................................................................... 4 

2.9 Signifikanta händelser under rapportperioden .............................................................................. 4 

3. Rapportparametrar .............................................................................................................................. 4 

3.1 Rapportperiod ................................................................................................................................ 4 

3.2 Datum för den senaste rapporten .................................................................................................. 4 

3.3 Rapporteringscykel ........................................................................................................................ 5 

3.4 Kontaktinformation ....................................................................................................................... 5 

3.5 Process för att definiera rapportinnehållet .................................................................................... 5 

3.6 Rapportens omfattning och gränser .............................................................................................. 5 

4. Styrning, åtaganden och engagemang .................................................................................................. 5 

4.1 Ledningsstruktur för Erik Penser Bank .......................................................................................... 5 

4.2 Företagsstyrning och VD:s roll ...................................................................................................... 6 

4.3 Styrelseledamöternas roller ........................................................................................................... 6 

4.4 Informationsutbyte mellan ledning och anställda ......................................................................... 6 

4.5 Erik Penser Banks intressenter ....................................................................................................... 6 

4.6 Principer för identifiering och urval av intressenter ...................................................................... 8 

5. Indikatorer ........................................................................................................................................... 8 

5.1 Finansiell hållbarhet ....................................................................................................................... 8 

5.2 Social hållbarhet ............................................................................................................................. 9 

5.3 Miljömässig hållbarhet ..................................................................................................................10 

6. Hållbara investeringar ......................................................................................................................... 11 

7. Hållbar kreditgivning .......................................................................................................................... 12 

 



3 

 

1. Introduktion 
Denna rapport beskriver hur Erik Penser Bank arbetar med hållbarhetsfrågor i förhållande till sina 

viktigaste intressenter. Rapporten har upprättats och strukturerats i enlighet med Global Reporting 

Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Avsikten med GRI är att skapa förutsättningar 

för att i större grad kunna jämföra hållbarhetsarbetet hos företag inom samma sektor eller region. 

 

1.1 Johan Mörner, VD: Hållbarhet i Erik Penser Bank 
Vi har positionerat Erik Penser Bank som den personliga banken som fokuserar på att utveckla våra 

kunders förmögenheter. En förutsättning för att vi skall kunna driva och utveckla vår verksamhet är 

det förtroende som våra kunder visar oss. Därmed är vi ytterst måna om att vi agerar på ett 

förtroendeingivande och ansvarsfullt sätt och att vi håller en hög etisk standard i alla delar av vår 

verksamhet. 

 

Det är därför naturligt för oss att arbeta med alla de typer av hållbarhet som vi kan ta ett aktivt ansvar 

för. Det innebär att vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor ur ett socialt och ett miljömässigt 

perspektiv. 

 

Mot bakgrund av att vår verksamhet har en relativt liten miljöpåverkan ligger dock tyngdpunkten i 

vårt hållbarhetsarbete på de affärsetiska och de sociala frågorna. Målet är att våra kunder, 

affärspartners och övriga intressenter skall uppleva Erik Penser Bank som ett hållbart och 

ansvarstagande företag och som ett föredöme i fråga om affärsetik. 

 

1.2 Analys av effekterna av vår verksamhet 
Att ta ansvar och att agera etiskt är en naturlig del av vår rådgivnings- och 

kapitalförvaltningsverksamhet: Det är därtill i högsta grad i vårt intresse att agera ansvarsfullt och 

etiskt gentemot våra övriga intressenter, vilket inkluderar ett socialt ansvar och ett ansvar för hur vi 

påverkar miljön. Samtidigt kan vi dock konstatera att vår verksamhet generellt sett har en mycket 

begränsad påverkan på miljön.  

 

Målet med vårt hållbarhetsarbete är att förtjäna förtroende från våra kunder, av tillsynsmyndigheter 

och allmänheten. Mot denna bakgrund är hållbarhetsarbetet en integrerad del av vår verksamhet.  

 

Marknadschefen har det övergripande ansvaret för att Erik Penser Bank löpande identifierar och 

åtgärdar de hållbarhetsfrågor som är relevanta för banken. 

 

2. Organisatorisk profil 
 

2.1 Företagsnamn 
Namnet på vårt företag är Erik Penser Bank och organisationsnumret är 556031-2570. 

 

2.2 Varumärken, produkter och tjänster 

Erik Penser Bank är en privatägd och oberoende bank. Vi erbjuder ett brett utbud av finansiella 

tjänster till privata och institutionella investerare och vi fokuserar på att skapa värde för våra kunder. 

Banken har cirka 95 anställda och huvudkontor i Stockholm. 
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Erik Penser Banks företagskultur bygger på övertygelsen att långsiktig framgång för banken endast kan 

grundas på framgång för våra kunder. Vår strategi är därför inriktad på att skapa värde för kunderna 

genom individuella finansiella lösningar och en hög grad av personlig service. 

 

2.3 Operativ struktur 
Erik Penser Banks verksamhet är organiserad i två affärsområden, Corporate Finance och Wealth 

Management. 

 

2.4 Huvudkontor 
Bankens huvudkontor är beläget på Apelbergsgatan 27 i Stockholm. 

 

2.5 Geografisk närvaro 
Erik Penser Bank bedriver verksamhet i Sverige, men har kunder i andra länder. 

 

2.6 Ägare 
Erik Penser Bank är ett dotterbolag till Yggdrasil AB (org nr 556097-8701) med säte i Eslöv, som är 

moderbolag i koncernen. 

 

2.7 Marknader 
Erik Penser Banks huvudmarknad är Sverige, även om vissa kunder bor utomlands. Vår 

investeringsrådgivning och kapitalförvaltning är dock global och vi betjänar både institutionella och 

privata investerare. Vår Corporate Finance-verksamhet erbjuder rådgivningstjänster såsom 

börsintroduktioner, marknadstransaktioner, kapitalanskaffning samt rådgivning och våra huvudsakliga 

målgrupper är små och medelstora börsnoterade bolag i Sverige. 

 

2.8 Företagets storlek 
Erik Penser Bank hade 94 (89) anställda i slutet av 2016, varav 64 (60) män och 30 (29) kvinnor. 

Medelantalet anställda under året uppgick till 94 (85). 

 

Nettoomsättningen för banken under 2016 uppgick till 215 (200) mkr och den totala 

balansomslutningen uppgick till 2.337 (1.772) mkr, varav 361 (295) mkr var eget kapital. 

 

2.9 Signifikanta händelser under rapportperioden 
Inga ur hållbarhetssynpunkt signifikanta händelser inträffade under rapporteperioden. 

 

3. Rapportparametrar 
 

3.1 Rapportperiod 
Rapporteringsperioden för denna hållbarhetsrapport är kalenderåret 2016. 

 

3.2 Datum för den senaste rapporten 
Hållbarhetsapporten för kalenderåret 2015 var vår senaste hållbarhetsrapport. 



5 

 

 

3.3 Rapporteringscykel 
Vår intension är att årligen redovisa våra hållbarhetsaktiviteter och utfallet av vårt hållbarhetsarbete.  

 

3.4 Kontaktinformation 
Vid frågor eller kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta Erik Penser Banks Marknads- och 

kommunikationsavdelning: marknad@penser.se. 

 

Årsredovisningar och delårsrapporter kan hämtas från www.penser.se/rapporter. 

 

3.5 Process för att definiera rapportinnehållet 
Processen för att bestämma rapportinnehåll utgår från de frågor och indikatorer som bedöms vara 

mest väsentliga för våra intressenter. Syftet med redovisningen är att visa för våra intressenter hur vi, 

som en ansvarstagande samhällsaktör, värnar deras krav och förväntningar. 

 

3.6 Rapportens omfattning och gränser 
Erik Penser Bank redovisar sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting 

Initiative (GRI). Ambitionen är att i denna rapport ge en tydlig bild av Erik Penser Banks 

hållbarhetsarbete och att uppfylla informationskraven hos våra intressenter. 

 

Bankens verksamhet har en mycket begränsad påverkan på miljön och även en relativt begränsad social 

påverkan, eftersom vi inte bedriver utlåning till allmänheten. Utlåningen inom Erik Penser Bank 

baseras huvudsakligen på våra kunders värdepappersinnehav. 

Erik Penser Banks verksamhet är fysiskt begränsad till Sverige. 

 

4. Styrning, åtaganden och engagemang 
Informationen nedan avser bankens intressenter under den rapporterade perioden. 

 

4.1 Ledningsstruktur för Erik Penser Bank 
Erik Penser Bank är som ett onoterat företag inte enligt lag eller avtal bundet att följa Svensk kod för 

bolagsstyrning. Erik Penser Bank står under tillsyn av Finansinspektionen och tillämpar de regler och 

lagar som stipuleras av denna myndighet. 

 

Årsstämman är det högsta beslutande organet i banken och det forum genom vilket aktieägaren kan 

utöva sitt inflytande. Styrelsen beslutar, fastställer och utvärderar strategi, affärsplaner, krediter, 

riskmandat samt budgetar, delårsrapporter, bokslut och årsredovisningar. 

 

Styrelsen för Erik Penser Bank har beslutat om bankens policy i ett antal centrala hållbarhetsfrågor, i 

synnerhet genom att antal etiska riktlinjer för banken (Erik Penser Banks Regelverk) som omfattar 

frågor såsom ekonomisk brottslighet, relationer med kunder, intressekonflikter och sekretess. 

 

VD håller styrelsen och ordföranden informerade om finansiell ställning och utveckling av 

verksamheten. Ledningsgruppen för Erik Penser Bank bestod vid utgången av 2016 av sju personer. 
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Den person som har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågor är inte medlem i 

ledningsgruppen, men rapporterar till VD. 

 

4.2 Företagsstyrning och VD:s roll 
Styrelsen har fastställt en arbetsordning för fördelning av ansvar och arbetsuppgifter mellan styrelsen 

och verkställande direktören. VD ansvarar för förvaltningen av den löpande verksamheten enligt de 

riktlinjer och anvisningar som styrelsen ger. Den finansiella rapporteringen till styrelsen ingår i VD:s 

uppgifter. Ordförande i styrelsen ingår inte i bankens ledning. 

 

Roller och ansvar för riskhantering, regelefterlevnad och internrevision anges i anvisningarna för dessa 

respektive funktioner, samt vilka frågor som skall rapporteras till styrelsen och VD och när detta skall 

ske. Den interna revisionen utförs av en oberoende extern part. 

 

4.3 Styrelseledamöternas roller 
Styrelsen för Erik Penser Bank bestod vid utgången av 2016 av sex ledamöter, inklusive ordföranden. 

Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen. Tre av styrelseledamöterna är oberoende i 

förhållande till banken och dess ägare. 

 

4.4 Informationsutbyte mellan ledning och anställda 
Alla medarbetare deltar årligen i utvärderings- och utvecklingssamtal med sina chefer för att ange mål 

och utvärdera prestationer samt arbetsvillkor. Dessutom har banken en arbetsmiljökommitté samt 

erbjuder ett friskvårdsbidrag i syfte att främja medarbetarnas hälsa. 

 

Dessutom anordnar banken regelbundet informationsmöten för hela personalen, med målet att 

informera personalen om verksamhetens utveckling. 

 

4.5 Erik Penser Banks intressenter 
Erik Penser Banks viktigaste intressenter är våra kunder, våra medarbetare samt vår ägare och 

samhället i stort, t.ex. i form av tillsynsmyndigheten i Sverige. För att banken skall vara uppdaterad 

när det gäller våra intressenters önskemål, har vi en kontinuerlig dialog med våra kunder, våra ägare 

och våra medarbetare samt med myndigheter och andra offentliga organisationer. 

 

Kunder 

Erik Penser Banks övergripande uppgift är att skapa värde för kunderna. Vår strategi syftar till att 

skapa kundvärde genom individuella finansiella lösningar kombinerat med en personlig service. 

 

Ägare och kapitalleverantörer 

Erik Penser Bank tillämpar svenska regler i verksamheten. Vår bolagsstyrningsrapport, som publiceras 

i årsredovisningen, är gjord ur ett aktieägarperspektiv, men det finns andra aktörer med intresse för 

bankens styrning, vars förtroende banken är beroende av. Dessa inkluderar kunder, medarbetare och 

samhället i stort. 

 

I Erik Penser Banks bolagsstyrningsrapport ingår: 

• Instruktioner för styrelsen, utskotten styrelse och VD 

• Revision 

• Riskhantering 

• Riskkontroll och regelefterlevnad 
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• Uppförandekod och regulatoriska frågor för de anställda, inklusive affärsetik och etiska riktlinjer 

• Åtgärder mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet 

• Intressekonflikter 

• Information säkerhet och sekretess 

• Arbetstagarens värdepappershandel 

 

Anställda 

Kompetensen, erfarenheten och engagemanget hos Erik Penser Banks anställda är avgörande för vår 

framgång. Vi verkar på en marknad som kännetecknas av hård konkurrens om kvalificerad personal. 

Detta, i sin tur, kräver att banken är konkurrenskraftig i fråga om löner. Dock är ambitionen i bankens 

ersättningspolicy att främja sund riskhantering och inte på något sätt uppmuntra till överdrivet 

risktagande. 

 

Sedan 2010 tillämpar Erik Penser Bank Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 

2009:6) om ersättningspolicy för kreditinstitut, fondbolag och värdepappersbolag. 

 

Dessutom genomför banken några av de mest grundliga anställningstesterna i branschen, vilka 

inkluderar både ett drogtest och ett personlighetstest. För kandidater till ledande befattningar, 

genomförs en heldagstest, vilket även inkluderar stresstålighet i krissituationer. 

 

Utveckling av medarbetarnas kompetens är viktig. Årliga diskussioner hålls därför mellan chefer och 

medarbetare med syfte att sätta nya mål och utvärdera resultat. 

 

Banken testar årligen alla medarbetares kunskap om det interna regelverket och, för anställda som 

innehar SwedSec-licens, testas även kunskaperna inom detta område. 

 

Som en ansvarsfull arbetsgivare försöker vi att skapa en hälsosam arbetsmiljö. Ambitionen är att stödja 

välbefinnande genom förebyggande åtgärder som främjar god hälsa. Vi erbjuder hälsokontroller och 

sjukförsäkringar utöver gällande lagstiftning. Dessa ger förbättrat skydd för inkomstbortfall vid 

sjukfrånvaro längre än tre månader, samt en sjukförsäkring. Dessutom erbjuds samtliga anställda 

hälsoundersökning vartannat år och varje år för personal som är över femtio år. 

 

Samhället 

Erik Penser Banks sociala ansvar återspeglas i ansvarsfull rådgivning samt i vår strävan att ha nöjda 

kunder och att vara en god arbetsgivare. 

 

När vi tillhandahåller finansiell rådgivning bedömer vi alltid kundens totala situation och ekonomiska 

förhållanden. Investeringsrådgivningen är därmed anpassad till kundens mål, sparhorisont och 

riskbenägenhet. Alla anställda som förser kunder med finansiell rådgivning avseende investeringar är 

licensierade av SwedSec. 

 

Vidare har banken utvecklat ett relativt omfattande nätverk av kontakter med 

välgörenhetsorganisationer för att kunna ge en kvalificerad rådgivning kring filantropiska frågor till 

våra kunder. 

 

Banken strävar också efter att minimera verksamhetens direkta och indirekta effekter på miljön. Även 

om vår verksamhets direkta miljöpåverkan är relativt begränsad, har vi utvecklat och antagit en 

miljöpolicy som syftar till att: 

• Minska miljöpåverkan från vår verksamhet. 

• Öka medarbetarnas medvetenhet om och kompetens för miljöfrågor. 
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• Implementera och använda konkreta miljömål. 

 

4.6 Principer för identifiering och urval av intressenter 
Relevans och väsentlighet är viktiga GRI-begrepp. Hållbarhetsfrågorna har därmed analyserats utifrån 

deras relevans för Erik Penser Banks förmåga till långsiktigt värdeskapande. 

 

Bankens leverantörer är huvudsakligen belägna i Sverige. Våra huvudleverantörer är fastighetsbolag 

och leverantörer av informationssystem, vilka tillhandahåller kontorslokaler respektive 

affärsinformation. Därtill har vi leverantörer av kontorsmaterial, livsmedel etc. De risker som avser 

sociala frågor och arbetsvillkor bland leverantörer är således relativt begränsade. 

 

5. Indikatorer 
I syfte att utvärdera Erik Penser Banks hållbarhetsarbete har vi identifierat ett antal nyckeltal som vi 

bedömer är relevanta för vår verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. De tiotalet indikatorer som 

beskrivs nedan har definierats i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative). 

 

5.1 Finansiell hållbarhet  
Ett av det mest grundläggande hållbarhetskriteriet för en bank är överlevnad. Erik Penser Bank är, och 

skall fortsätta att vara, en bank med stabila finanser. Vi är övertygade om att långsiktigt hållbar tillväxt 

och ägarvärde bara kan åstadkommas om banken samtidigt också skapar långsiktigt värde för bankens 

kunder och samhället i stort. 

 

I september 2015 fastställde styrelsen följande långsiktiga finansiella mål: 

• Avkastning på eget kapital (före rörlig ersättning) skall vara 15 %. 

• K/I-talet före rörlig ersättning skall inte överstiga 0,65.  

• Återkommande intäkter skall inom 3 år täcka 70 % av bankens fasta kostnadsmassa. 

• Inom 3 år skall banken kunna generera en rörelsevinst på 100 mkr om året. För att detta skall 

kunna uppnås måste det egna kapitalet få växa. 

• Löpande kostnader för banken skall inte öka. 

 

Sammantaget kan konstatera att vi under verksamhetsåret 2106 inte nådde upp till dessa finansiella 

mål. Utfallet, vilket framgår av graferna nedan, indikerar dock att vi är på rätt väg och att trenden 

överlag är positiv. 

 

 

 

 

 

Erik Penser Banks avkastning på eget kapital för 

2016 uppgick till 3,0 (4,0) procent. Målet för banken 

är att uppnå en avkastning om 15 procent. 
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Erik Penser Banks K/I-tal före rörlig ersättning 

uppgick till 0,96 för verksamhetsåret 2016, vilket 

kan jämföras med det uppsatta målet om 0,65. 

 

 

 

 

 

Erik Penser Banks återkommande intäkter, mätt som 

andel av totala kostander har stigit under de senaste 

sex åren. För verksamhetsåret 206 blev utfallet 50 

(42) procent, vilket kan jämföras med det långsiktiga 

målet om 70 procent.  

 

 

 

 

 

Intäkter per anställd i Erik Penser Bank har under de 

senaste nio åren haft en positiv utvecklingstrend 

samtidigt som kostnaderna stabiliserats under de 

fyra senaste åren. 

 

 

5.2 Social hållbarhet 
Socialt och etiskt ansvarstagande i Erik Penser Bank kännetecknas bland annat av ansvarsfull 

rådgivning och kreditgivning. Vårt arbete präglas av långsiktigt engagemang utan kortsiktiga system 

för incitament. 

 

Erik Penser Banks strävar efter att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare trivs 

och mår bra. Arbetet med jämställdhet och mångfald fortsätter att vara högprioriterad. 

 

Banken skall genom sin affärsverksamhet eftersträva att minimera negativ påverkan inom mänskliga 

rättigheter och arbetsvillkor. Banken har en långsiktig syn på relationer till såväl kunder som 

medarbetare, och ser varje rekrytering som betydelsefull och långvarig. Medarbetare med lång 

erfarenhet och med stora kunskaper från hela banken bidrar väsentligt till att banken har nöjda 

kunder. 

 

I september 2015 fastställde styrelsen ett icke-kvantifierbart socialt mål: 

• Snittålder på medarbetarna skall minska och andelen kvinnor skall öka. Detta innebär inte att 

banken skall aktivt ”byta ut” äldre medarbetare, utan aktivt söka yngre och kvinnor för nya 

positioner för att på så sätt öka dynamiken och säkra återväxten för banken. 

 

Andelen kvinnor varunder verksamhetsåret 2016 relativt stabil på 32 (33) procent.  
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Genomsnittsåldern för anställda i Erik Penser Bank 

var 43 (44) år under verksamhetsåret 2016. 

 

 

 

 

Sjukfrånvaron bland personalen på Erik Penser Bank 

ökade från en låg nivå markant under 

verksamhetsåret 2015 till följd av ett par 

långtidssjukskrivningar. 

 

 

 

 

 

Andelen personalrepresentanter som är engagerade i 

frågor som rör medarbetarnas hälsa och säkerhet 

minskade under 2016 till 6 (11).procent  

 

5.3 Miljömässig hållbarhet 
Erik Penser Banks skall medverka till en långsiktigt hållbar utveckling och vill minimera bankens 

miljöpåverkan. Banken följer, mäter och vidtar åtgärder för att minimera de koldioxidutsläpp 

verksamheten genererar. Det är vår uppfattning att integrerad miljöhänsyn även är en 

grundförutsättning för långsiktigt värdeskapande.  

Erik Penser Banks miljöpolicy är baserad på följande grundstenar: 

• Att i beslut och handling ta miljöhänsyn så att verksamheten genom ständiga förbättringar 

minskar miljöpåverkan och förebygger onödig miljöbelastning. 

• Att genom ökad miljökompetens inom banken och genom medarbetarnas engagemang i 

miljöfrågor påverka kunder och leverantörer. 

• Att konkret arbeta med miljömål, utvärdering och uppföljning. 
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Energiförbrukningen på Erik Penser Bank har under 

de tre senaste åren minskat såväl totalt som per 

anställd. 

 

 

 

 

Pappersförbrukningen på Erik Penser Bank har 

under de fyra senaste minskat, efter en remarkabel 

minskning under 2013.  

 

 

6. Hållbara investeringar 
Det långsiktiga perspektivet är en viktig del i Erik Penser Banks kultur och är väl integrerat i vår 

investeringsfilosofi. Hållbarhetsfrågor är viktiga för att fatta bättre investeringsbeslut och skapa värde 

på lång sikt. Inom såväl i förmögenhetsrådgivningen som i kapitalförvaltningen arbetar vi för en 

finansiellt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i de företag som vi investerar i på uppdrag av 

våra kunder.  

 

För oss handlar ansvarsfulla investeringar om att skapa god långsiktig avkastning med hänsyn taget till 

samhällsutmaningar och möjligheter. Det gör vi genom att integrera hållbarhetsfrågor i 

investeringsprocessen. Tillsammans med finansiella kriterier integrerar förvaltarna miljö-, sociala-, och 

bolagsstyrningskriterier för att få bättre beslutsunderlag i investeringsprocessen. Beroende på 

tillgångsslag och förvaltningsinriktning skiljer sig sättet vi arbetar på.  

 

I praktiken strävar vi efter att investera hållbart utifrån gemensamma normer som de uttrycks i 

internationella konventioner och riktlinjer, främst PRI (United Nations backed Principles for 

Responsible Investment Initiative). 

 

Med hjälp av en extern part genomför vi i detta syfte screening av potentiella investeringar för att 

integrera hållbarhet i våra investeringsbeslut. Screening görs även regelbundet av befintliga innehav 

för att identifiera företag som inte lever upp till internationella normer och konventioner, i första hand 

som de definieras av PRI. 

 

Vi väljer därmed aktivt bort företag vars verksamhet står i strid med våra egna eller FN:s policyer för 

ansvarsfulla investeringar och företag.  

 

Erik Penser Bank är därtill medlem i Swesif, ett oberoende nätverksforum för organisationer som 

arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. 
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PRI 

PRI (United Nations backed Principles for Responsible Investment Initiative) är ett nätverk av 

investerare som tillsammans med FN arbetar för att implementera principer för ansvarsfulla 

investeringar.  

 

SWESIF 

Erik Penser Bank är medlem i SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för 

eller med hållbara investeringar i Sverige. SWESIF syftar till att öka kunskapen och intresset för 

hållbara investeringar hos institutionella kapitalägare och förvaltare. För att underlätta för fondsparare 

att jämföra fonder och hur hållbarhet integreras i fondförvaltningen, har SWESIF arbetat fram en 

branschgemensam hållbarhetsprofil för fonder. 

 

7. Hållbar kreditgivning 
Erik Penser Bank arbetar regelbundet med hållbarhet inom kredit och utlåning genom att beakta 

sociala aspekter, miljö och etik så att dessa i varje kreditbeslut bidrar till en ansvarsfull kreditgivning. 

Dessa principer anser Erik Penser Bank bidrar positivt till ett långsiktigt hållbart samhälle, vilket är av 

stor vikt för oss.  

 

Vidare skall bankens kreditgivning ske i överensstämmelse med de lagar som gäller för bankens 

verksamhet och kreditgivningen skall vara sund och affärsmässig samt ske på ett sådant sätt att 

bankens förmåga att fullgöra sina förpliktelser inte äventyras. 

 

 

 

Denna hållbarhetsredovisning har inte granskats av bankens revisorer. 

 

 

// 

 


