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1 Erik Penser Banks hållbarhetsredovisning 

Detta är Erik Penser Banks hållbarhetsredovisning. Redovisningen omfattar aktiviteter och resultat för 2020 

och den utgör bankens lagstadgade hållbarhetsrapport. Ambitionen är att i denna rapport ge en tydlig bild 

av Erik Penser Banks hållbarhetsarbete och att uppfylla informationskraven hos bankens intressenter.  

Att agera på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt är centralt i Erik Penser Banks verksamhet. Denna redovis-

ning beskriver hur banken arbetar med väsentliga hållbarhetsfrågor. Redovisningen har sin utgångspunkt i 

riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) , redovisningen har dock anpassats efter vad som 

bedömts vara relevant för bankens verksamhet.  

2 Johan Mörner, VD: Hållbarhet i Erik Penser Bank 

En förutsättning för att vi på Erik Penser skall kunna driva och utveckla vår verksamhet är det förtroende 

som våra kunder visar oss. Vi är därmed ytterst måna om att vi agerar på ett förtroendeingivande och an-

svarsfullt sätt och att vi håller en hög etisk standard i alla delar av vår verksamhet. 

Det är därför viktigt för oss att arbeta aktivt med alla de typer av hållbarhet som vi kan påverka i positiv 

riktning. Det innebär att vi inte bara arbetar med hållbarhetsfrågor ur ett socialt, etiskt och miljömässigt 

perspektiv i vår egen organisation. Vi har under 2020 fokuserat på att även påverka och förändra vår 

bransch genom ett stort engagemang i de frågor som har koppling till EU:s projekt Sustainable Finance. 

Detta har vi bland annat gjort genom en genomgripande förändring av vår kapitalförvaltningsmetodik. Vår 

helintegrerade, hållbara kapitalförvaltning bygger på ett strikt etiskt och hållbart urval av börsnoterade 

företag som vi kan investera i. I denna urvalsprocess bryter vi bland annat ned FN:s mål till 38 variabler 

som kvantifieras för alla produktkoder och bolag. Vi kunde under 2020 konstatera att cirka 15 procent av 

världens bolag kvalificerade sig som investeringsobjekt för vår förvaltning. 

Det är genom att ligga i framkant inom kapitalförvaltning som vi, som rådgivande och kapitalförvaltande 

bank, för närvarande mest kan påverka utvecklingen mot en mer hållbar värld. Därtill är vi ytterst måna om 

att våra interna processer är hållbara och att våra kunder, affärspartners och övriga intressenter därmed 

skall uppleva Erik Penser Bank som ett hållbart och ansvarstagande företag och som ett föredöme i fråga 

om affärsetik. 

I denna hållbarhetsredovisning blir det dock, av praktiska redovisningsskäl, mest fokus på hur ett antal 

interna hållbarhetsparametrar utvecklats under de senaste åren.  

 

 

Johan Mörner 

VD, Erik Penser Bank 

 

 

1 GRI 101, General Disclosures 2016 
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3 Erik Penser Bank i korthet 

A

Erik Penser Bank AB, med organisationsnummer 556031–2570, är en privatägd bank som erbjuder ett brett 

urval av finansiella tjänster till privata och institutionella investerare och fokuserar på att skapa värde åt 

sina kunder. 

Erik Penser Banks affärskultur bygger på en övertygelse om att långsiktig framgång för banken endast kan 

vara grundad på framgång för dess kunder och uppdragsgivare.  

Banken ägs till 94 procent av Yggdrasil Bank AB. Erik Penser äger 89 procent av aktierna i Yggdrasil 

Bank AB. 

Affärsidé, mål och strategi 

Erik Penser Bank skall erbjuda finansiella lösningar som skapar värde för privata och professionella inve-

sterare. I syfte att säkra långsiktig konkurrenskraft har Erik Penser Bank satt upp ett antal mål varav de 

främsta är nöjda kunder, kontrollerat risktagande samt stabila intäkter. Erik Penser Banks strategi är in-

riktad på att skapa kundvärde genom att erbjuda individanpassade finansiella lösningar och en personlig 

service. 

Organisation och storlek 

Erik Penser Bank hade 111 (103) anställda i slutet av 2020, varav 73 (69) män och 38 (34) kvinnor. Banken 

har kontor i Stockholm, på Apelbergsgatan 27, och bedriver verksamhet i Sverige. Verksamheten är orga-

niserad i två affärsområden; Corporate Finance och Wealth Management. Rörelseintäkterna för banken 

under 2020 uppgick till 429 (378) mkr och den totala balansomslutningen uppgick till 6 038 (6 067) mkr, 

varav 674 (618) mkr var eget kapital. 

Tjänster 

Affärsområdet Wealth Management erbjuder en modern och resultatinriktad förmögenhetsförvaltning med 

syfte att bygga upp och utveckla kundernas förmögenheter, med medveten hållbarhetsprofil. Målet med 

förvaltningen är att skapa en hållbar god och jämn avkastning utifrån ett förutbestämt risktagande. 

Tjänsterna inkluderar rådgivning, kapitalförvaltning och mäkleri. Tjänsterna är anpassade till såväl företag 

och institutioner som stiftelser och privatpersoner. Affärsområdet erbjuder även bolagsanalyser.  

Affärsområdet Corporate Finance erbjuder kvalificerade tjänster gällande börsnoteringar, kreditgivning, 

aktiemarknadstransaktioner, kapitalanskaffningar (publika och privata) samt rådgivning vid företagsöver-

låtelser. Rådgivningen riktar sig främst till den svenska marknaden för mindre och medelstora noterade 

bolag. 

4 Hållbarhetsarbete med fokus på etik 

Att ta ansvar och att agera etiskt är en naturlig del av bankens verksamhet. Det är därtill i högsta grad i 

bankens intresse att agera ansvarsfullt och etiskt gentemot övriga intressenter, vilket inkluderar ett socialt 

ansvar och ett ansvar för hur banken påverkar miljön. Samtidigt kan banken dock konstatera att Erik Penser 

Banks verksamhet generellt sett har en mycket begränsad direkt påverkan på miljön. Indirekt kan banken 

dock påverka utvecklingen mot en mer hållbar värld. 
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Målet med bankens hållbarhetsarbete är, vid sidan av att bidra till en mer hållbar värld, att upprätthålla för-

troende från kunder, tillsynsmyndigheter och allmänheten. Mot denna bakgrund är hållbarhetsarbetet en 

integrerad del av verksamheten. VD har det övergripande ansvaret för att Erik Penser Bank löpande identi-

fierar och hanterar de hållbarhetsfrågor och risker som är relevanta för banken.  

5 Bankens intressenter 

Erik Penser Banks viktigaste intressenter är kunder, medarbetare samt ägare, tillsynsmyndigheten och 

samhället i stort. För att banken skall vara uppdaterad när det gäller intressenternas önskemål, har banken 

en kontinuerlig dialog med kunder, ägare och medarbetare samt med myndigheter och andra offentliga 

organisationer. 

Leverantörer 

Bankens leverantörer är huvudsakligen belägna i Sverige. Huvudleverantörer är fastighetsbolag och 

leverantörer av IT- och informationssystem, vilka tillhandahåller kontorslokaler respektive system och 

affärsinformation. Därtill har banken bland annat leverantörer av konsulttjänster, kontorsmaterial och 

livsmedel. De risker som avser sociala frågor och arbetsvillkor bland dessa leverantörer bedöms vara 

relativt begränsade. 

Utläggning av väsentliga tjänster på extern part föregås av omfattande due diligences, bland annat för att 

säkerställa att leverantören har etiska standarder som stämmer överens med bankens värderingar och 

uppförandekod. 

Kunder 

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

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

Ägare och kapitalleverantörer 

Erik Penser Bank tillämpar de regler som åligger en svensk bank att efterleva. Bankens bolagsstyrnings-

rapport, 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, medar-

betare och samhället i stort. 

I Erik Penser Banks bolagsstyrningsrapport ingår bland annat information om: 

• Ledningsorgan och kommittéer 

• Revision 

• Riskhantering 

• Riskkontroll och regelefterlevnad 

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

• Åtgärder mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet 

• Intressekonflikter 

• Informationssäkerhet och sekretess 

• Arbetstagares värdepappershandel 

• Bankens ersättningssystem 
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Anställda 

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

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

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

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

risktagande.  

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

medarbetare med syfte att sätta nya mål, vid behov erbjuda kompetensutveckling, och löpande utvärdera 

resultat. För anställda som innehar SwedSec-licens, testas kunskaperna årligen. 

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

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

sjukförsäkringar. 

Samhället 

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

kunder och att vara en god arbetsgivare. 

När banken tillhandahåller finansiell rådgivning bedömer banken alltid kundens totala situation och 

ekonomiska förhållanden och eventuella preferenser avseende hållbara investeringar. Investerings-

rådgivningen är därmed anpassad till kundens mål, sparhorisont och riskbenägenhet. Alla anställda som 

tillhandahåller finansiell rådgivning är licensierade av SwedSec. 

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

bankens direkta miljöpåverkan är relativt begränsad, har banken utvecklat och antagit miljöriktlinjer som 

syftar till att minska miljöpåverkan från bankens verksamhet och öka medarbetarnas medvetenhet om och 

kompetens för miljöfrågor. 

6 Hållbarhetsindikatorer och hållbarhetsinriktning 

Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att visa för bankens intressenter hur Erik Penser Bank, som en 

ansvarstagande samhällsaktör, värnar deras krav och förväntningar. Processen för att bestämma innehållet 

utgår från de frågor och indikatorer som bedöms vara mest väsentliga för bankens intressenter. 

I syfte att utvärdera Erik Penser Banks hållbarhetsarbete har banken identifierat ett antal nyckeltal (indika-

torer) som är relevanta för bankens verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Banken redovisar indika-

torer för hållbarhetsarbete inom tre huvudområden; finansiell hållbarhet, social hållbarhet samt miljömässig 

hållbarhet. De tiotalet indikatorer som beskrivs nedan har definierats utifrån GRI-riktlinjerna: 

Område Indikator 

Finansiell hållbarhet Avkastning på eget kapital 

K/I-tal 

Återkommande intäkter som andel av rörelsekostnader (exkl. rörlig 

ersättning) 

Intäkt per anställd 

Social hållbarhet Genomsnittlig ålder och anställningsform 

Sjukfrånvaro 
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Område Indikator 

Könsfördelning 

Personalomsättning 

Miljömässig hållbarhet Energiförbrukning 

Pappersförbrukning 

6.1 Finansiell hållbarhet  

Ett av de mest grundläggande hållbarhetskriterierna för en bank är stabilitet. Erik Penser Bank är, och skall 

fortsätta att vara, en bank med stabila finanser. Banken är övertygad om att långsiktigt hållbar tillväxt och 

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

samhället i stort. 

Styrelsens långsiktiga finansiella mål syftar till att ytterligare stärka den finansiella hållbarheten i verksam-

heten, inte minst genom att bibehålla de återkommande intäkterna i kombination med en förstärkt kapital-

bas. 

Banken mäter ett antal indikatorer som är kopplade till bankens finansiella utveckling. Utfallet sedan 2008 

indikerar att banken är på rätt väg och att trenden i den finansiella utvecklingen är positiv, vilket framgår av 

diagrammen nedan. 

 

 

Erik Penser Banks avkastning på eget kapital för 

2020 uppgick till 17 (22) procent. Målet för 

banken är en avkastning om 15 procent. 

 

 

Erik Penser Banks K/I-tal före rörlig ersättning 

var 0,60 (0,61) för verksamhetsåret 2020, vilket 

kan jämföras med målet om 0,65. 
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Erik Penser Banks återkommande intäkter, mätt 

som andel av rörelsekostnader exklusive rörlig 

ersättning minskade under 2020 något till 102 

(104) procent. Bankens mål är 100 procent. Detta 

är ett av bankens viktigaste mål ur finansiell 

hållbarhetssynpunkt. 

 

 

 

Intäkter per anställd i Erik Penser Bank har under 

de senaste tolv åren haft en positiv utvecklings-

trend. 

 

Hållbara investeringar 

Det långsiktiga perspektivet och ambitionen att skapa värde för bankens kunder är viktiga delar i Erik 

Penser Banks kultur. Hållbarhetsaspekten utgör en allt viktigare del i detta sammanhang och är fullt 

integrerad i bankens kapitalförvaltningstjänster och produkter. 

Bankens kapitalförvaltningsverksamhet arbetar för en finansiellt, socialt och miljömässigt hållbar utveck-

ling i de företag som förvaltningen investerar i och strävan är att löpande vidareutveckla metodiken som 

banken tillämpar. Erik Penser Bank bidrar även till arbetet med hållbara investeringar på en nationell nivå 

genom medlemskap i Swesif, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med 

hållbara investeringar i Sverige.  

Erik Penser Banks hållbara kapitalförvaltning har som ambition att vara i framkant av hållbarhetsutveck-

lingen. Ett omfattande utvecklingsarbete under 2020 ledde till att kapitalförvaltningen flyttade fram positio-

nerna ytterligare inom hållbara investeringar och hållbar kapitalförvaltning. Bankens metodik för en hållbar 

kapitalförvaltning möjliggör för en omfattande, djup och kvantifierbar hållbarhetsanalys på portföljnivå. 

Förvaltningen kompletteras därför till exempel av en månatlig portföljrapport beståendes av över 20 sidor 

med olika hållbarhetsmått. Hållbarhetsutvecklingen, som påverkas av bolagens underliggande betyg, port-

följförändringar och finansiella utveckling, kan därmed följas dagligen. Banken kan också tillhandahålla en 

hållbarhetsanalys av alla produkter som ingår i kapitalförvaltningen. 

Förvaltningen bygger på ett strikt etiskt och hållbart urval utan att förvaltarna gör avkall på den ekono-

miska avkastningen. Erik Penser Bank arbetar med positiva och negativa urval av investeringar. Portfölj-

rapporterna är fullständigt transparanta där hållbarheten i respektive innehav tydligt redovisas. Banken 

tydliggör därtill en rad speciella nyckeltal och tar fram CO2-besparingar o.s.v.  
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Innehaven tas fram genom en screening av såväl positiva som negativa hållbarhetsaspekter. I praktiken 

innebär detta att banken för kundernas räkning investerar hållbart utifrån normer som uttrycks i internatio-

nella konventioner och riktlinjer. 

Negativ screening genomförs för att sålla bort investeringsalternativ som inte utgör hållbara investeringar. 

Screeningen görs på såväl bolagsnivå som på fondnivå. Banken beaktar såväl direkt som indirekt (via 

distributionskedjor) exponering och banken använder genomgående definitioner som av marknaden och 

reglerare lyfts som kvalificerande för att produkterna ska få kallas som hållbara.  

Banken väljer även att ta steget längre genom en positiv screening då banken också beaktar parter invol-

verade i bolagets distributionskedja och inkorporerar, utöver direkta, de indirekta konsekvenserna i 

analysen. På så sätt skiftar banken hållbarhetsfokuset från ett enskilt bolag till en mycket större och mer 

omfattande kontext. I detta arbete hanteras även kontroverser som företag kan hamna i, detta för att även 

inkludera nyheter som kan påverka bankens strategier innan de syns i datapunkter hos bolaget. Kontro-

verserna härleds utefter FN:s Mänskliga Rättigheter, ILO:s konvention om ”Fundamental Principles and 

Rights at Work” och FN:s Global Impact. Den positiva screeningen baseras på variabler som utgår från 

FN:s hållbarhetsmål. För EPB innebär det 38 variabler som analyseras på produktkodsnivå vilket ger att 

banken är väl förberedd på kommande Taxonomi. Banken verkar därigenom för att infria alla FN:s 

hållbarhetsmål och väljer inte ut en eller ett par variabler. 

Resultatet av dessa screeningar blir att förvaltningen investerar i de bolag som klarar av den negativa 

screeningen och som kommer ut bäst i den positiva screeningen. 15 % (ca 3 000) av bolagen i MSCI ACWI 

Index2 kvalificerade sig för bankens mest hållbara kapitalförvaltningsprodukt under 2020. Detta underlag 

för möjliga hållbara investeringar får banken fram genom en systematisk och kvantitativ analys av ca 

20 000 000 datapunkter. I samband med denna analys görs ett urval i syfte att identifiera de företag som 

banken bedömer vara de mest hållbara, och arbeta mest och bäst mot FN:s hållbarhetsmål, baserat på de 38 

variabler som definierar bankens syn på långsiktig hållbarhet. Detta ledde under 2020 till att urvalet 

minskade till ca 300 bolag. Ur detta underlag konstruerar banken löpande en portfölj bestående av 25–30 

hållbarhetsoptimerade investeringar. Denna metodik, med skiftande nivå på hållbarhetskrav, implementeras 

på kapitalförvaltningens produkter.  

I praktiken innebär dessa urvalsprocesser ett omfattande urvalsarbete. Därtill eftersträvar banken högsta 

möjliga transparens i urvalsprocessen. Bankens metodik inkluderar bland annat följande moment:  

• Inför varje nytt investeringsbeslut analyseras alla ESMA:s (European Securities and Markets 

Authority) kravställningar för portföljanalyser, vilka inkluderar hållbara aspekter. 

• Varje ny affär påverkar hållbarhetsprofilen i portföljen, vilket analyseras och visas för bankens 

kunder. 

• Bakom varje enskilt bolagsinnehav har banken en omfattande numerisk analys kring 

hållbarhetsfrågor. I de fall där enskilda bolagsdata inte finns har EPB ingått ett samarbete med 

andra investerare i Sverige för att gemensamt driva ett underlag för hållbarhetsanalys som 

företagen ombeds svara på före en potentiell investering.  

 

 

2 MSCI ACWI-index är ett globalt aktieindex utformat för att representera utvecklingen för aktier i stora och medelstora 

bolag på 23 utvecklade marknader och 27 tillväxtmarknader. 
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Sammantaget innebär kapitalförvaltningens arbetsmetodik att hållbarhetsförvaltning under 2020 låg i 

framkant i Sverige, tack vare att banken kan påvisa en väldigt hög grad av hållbarhet och transparens. I 

oktober 2020 fick fonden Penser Sustainable Impact, som förvaltas av Erik Penser Bank, en aggregerad 

MSCI ESG-rating om 9,5 (AAA). 

Kreditgivning 

Banken ställer ut krediter till såväl fysiska- som juridiska personer. Bankens kreditgivning ska i alla lägen 

vara ansvarsfull och ligga i linje med ägares och styrelsens högt ställda krav på god etik. Hållbarhets-

relaterade risker kan påverka kundernas återbetalningsförmåga och är därför viktiga att analysera inom 

ramen för kreditgivningen för att också säkerställa bankens långsiktiga finansiella hållbarhet. 

Banken bedriver nu ett arbete för att möta styrelsens målsättning om att på sikt kunna erbjuda en hållbar 

kreditgivning. I detta arbete håller banken på att bygga metoder för att integrera hållbarhetsrelaterade risker 

som en naturlig del av den bedömning som sker av kundernas återbetalningsförmåga i samband med pröv-

ningen av krediten. Arbetet inkluderar även att se över och bedöma de övergripande hållbarhetsriskerna i 

bankens kreditportfölj på övergripande nivå.  

6.2 Social hållbarhet 

Bland de långsiktiga mål som styrelsen har fastställt finns två, icke kvantifierbara, mål för hållbarhet ur ett 

socialt perspektiv: 

• Bankens riskhantering och regelefterlevnad skall vara i toppklass. 

• Banken skall fortsätta arbetet med att öka mångfalden bland anställda, såväl avseende kön som 

etnisk och social bakgrund. 

Socialt och etiskt ansvarstagande i Erik Penser Bank kännetecknas bland annat av dessa mål  

Bankens arbete präglas av långsiktigt engagemang utan kortsiktiga system för incitament. Erik Penser Bank 

strävar därtill efter att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare trivs och mår bra. 

Arbetet med jämställdhet och mångfald är högt prioriterat. 

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

heter 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 hög kompetens 

bidrar väsentligt till att banken har nöjda kunder. 

Banken som arbetsgivare 

Erik Penser Bank strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuder marknadsmässiga arbets-

villkor. Utöver vad som följer av lagar, regler och avtal erbjuder banken förmåner som främjar synen på 

långsiktig anställning, jämställdhet och delaktighet i bankens resultat. Banken har som en extra förmån för 

alla medarbetare en sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring samt en hälsoförsäkring. Därtill söker banken 

uppmuntra till friskvård genom friskvårdsbidrag.  

Banken genomför Hälso- Arbetsmiljö- och livsstilsundersökningar inklusive regelbundna hälsokontroller 

av anställda. En medarbetarenkät gällande bankens systematiska arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete 

görs årligen i enlighet med lagstiftning om diskriminering och likabehandling för att undersöka risker för 

diskriminering, trakasserier, dåliga attityder och jargonger eller andra hinder för lika rättigheter och 

möjligheter i verksamheten.   
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Erik Penser Bank arbetar med att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön för medarbetare och identifierar, be-

dömer och förebygger arbetsmiljörisker i varje del av verksamheten. Arbetsplatsutformning och ergonomi 

individanpassas så att arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare och så att det inte ska finnas 

några praktiska hinder för att ha anställda med olika kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Begrep-

pet arbetsförhållanden innefattar fysiska, organisatoriska och sociala perspektiv, vilket innebär att banken 

även fokuserar på arbetsfördelning och organisering av arbetet, fördelning av heltids- och deltidsanställ-

ningar samt fördelning av visstid- och tillsvidareanställningar, samt årligen undersöker anställningsformer 

och sysselsättningsgrader och förekomst av eventuella samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Bankens affärs- och riskkultur 

Erik Penser Bank värnar god affärsetik och arbetar systematiskt för att upprätthålla en god riskhantering 

och regelefterlevnad. Banken har en etikpolicy som bland annat stipulerar att all tjänsteutövning ska präglas 

av professionalism och hög etik. Medarbetarna ska följa de externa och interna regler som gäller för 

bankens verksamhet, liksom riktlinjer, bestämmelser och den goda sed som gäller på finansmarknaden. Det 

är en självklarhet att i all tjänsteutövning följa bestämmelser som styr den verksamhet banken driver och att 

beakta allmänna råd och uttalanden gjorda av Finansinspektionen och andra myndigheter. Banken och dess 

anställda ska också efterleva branschens självregleringar och vägledande principer. Medarbetarna skall i all 

sin tjänsteutövning, samt vid utförandet av andra uppdrag och privat, bete sig så att förtroendet för banken 

inte äventyras. 

Bankens hantering av intressekonflikter 

För att banken skall kunna hantera eventuella intressekonflikter fastställer de interna regelverken att an-

ställda måste uppge sina eventuella externa uppdrag, och få dessa godkända av såväl sin chef som sin chefs 

chef, i syfte att säkerställa att det externa uppdraget inte innebär en intressekonflikt mellan den anställda 

och banken eller en kund till banken. 

Gentemot kunder arbetar banken transparent kring eventuella intressekonflikter och hur de hanteras, bland 

annat genom publicering på bankens hemsida. Årliga workshops hålls även inom verksamheten där poten-

tiella intressekonflikter identifieras och där det också säkerställs att de är hanterade.  

För att säkerställa investerarskydd, försäkra sig om effektiv och sund konkurrens på lika villkor och uppnå 

bästa möjliga resultat för den individuella kunden följer banken även regler kring bästa orderutförande. 

Bankens motverkande av finansiell brottslighet och korruption 

Den typ verksamhet som banken driver medför alltid risk att utsättas för finansiell brottslighet. Detta ställer 

särskilda krav på medarbetarna. En viktig utgångspunkt i arbetet med att så långt möjligt minska sådana 

risker är regelverken om att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism samt reglerna om att 

förhindra marknadsmissbruk. Erik Penser Banks relativt begränsade och sammanhållna organisation i 

kombination med nära kundrelationer skapar goda förutsättningar för medarbetarna att känna kunderna väl, 

vilket i kombination med effektiva rutiner, är grunden för att kunna hantera risken för att banken utnyttjas 

för brottslig verksamhet. Bankens anställda genomgår därtill årligen utbildningar kopplade bland annat till 

penningtvättsregleringen. 

Styrelse och VD har beslutat om bankens interna regelverk mot korruption. Bankens etikpolicy reglerar 

frågor om representation, resor och gåvor, samt hur anställda ska förfara vid misstanke om otillbörliga 

förmåner.  

Anställda uppmuntras därtill att kommunicera eventuellt uppmärksammade allvarliga risker som kan skada 

individer, banken eller samhället, genom att använda bankens visselblåsarförfarande. Bankens externa 
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visselblåsartjänst gör det möjligt att kommunicera konfidentiellt om misstänkta oegentligheter. Tjänsten är 

viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för verksamheten, och bidrar till att upptäcka 

och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede. En visselblåsare kan välja att lämna meddelanden 

öppet eller anonymt. 

Bankens processer är utformade med gedigna kontrollramverk, vilka bland annat satts upp för att motverka 

och upptäcka interna oegentligheter och korruption. Inga sådana avvikelser har noterats inom ramen för 

bankens interna kontrollsystem under 2020. 

Banken genomför årligen flertalet utbildningar för att tydliggöra för anställda hur risker för finansiell 

brottslighet och korruption kan uppstå och förebyggas. Bland annat genomförs övergripande utbildningar i 

regelverket om penningtvätt och finansiering av terrorism och workshops med praktiska exempel från 

området. Därutöver erbjuds utbildning för samtliga avseende bankens styrdokument som upprättats mot 

bakgrund av de regulatoriska krav som ställs på verksamheten. Utöver detta bjuds utomstående organisa-

tioner in till banken för att genomföra utbildningar. Under 2020 höll Institutet mot Mutor en utbildning för 

berörd personal med extra fokus på gränsdragningen mellan legal gåva och otillbörlig förmån. Gentemot 

kunder arbetar banken transparent kring eventuella intressekonflikter och hur de hanteras, bland annat 

genom publicering på bankens hemsida. Årliga workshops hålls även inom verksamheten där potentiella 

intressekonflikter identifieras och där det också säkerställs att de är hanterade. 

Bankens arbete för mänskliga rättigheter 

I syfte att främja människors rättigheter har banken utarbetat en metodik för hållbar kapitalförvaltning som 

inkluderar socialt ansvarstagande världen över. Genom denna urvalsmetodik beaktar banken om en investe-

ring bidrar till ett socialt mål, i synnerhet om den bidrar till att bekämpa olikheter eller om de främjar social 

sammanhållning, social integration och ett gott förhållande mellan arbetsmarknadens parter samt att inve-

steringsobjekten följer praxis för god styrning, särskilt med avseende på sunda förvaltningsstrukturer och 

skatteregler. Bankens hållbara kapitalförvaltning beskrivs närmare under rubriken hållbara investeringar 

under området 6.1 Finansiell hållbarhet. 

Nyckeltal 

I diagrammen nedan framgår hur ett antal nyckeltal gällande bankens personal har utvecklats sedan 2008. 

Bland de sociala mål för banken som styrelsen har formulerat finns bland andra att banken skall främja en 

jämn åldersfördelning och fördelning mellan män och kvinnor. 

 

 

Genomsnittsåldern för anställda i Erik Penser 

Bank var 41 (40) år under verksamhetsåret 2020. 

Andelen heltidsanställda uppgick till 97 (97) 

procent. 
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Sjukfrånvaron bland personalen på Erik Penser 

Bank ökade markant från en låg nivå under 

verksamhetsåret 2015 till följd av ett par 

långtidssjukskrivningar. Under 2020 ökade 

sjukfrånvaron något till 3,1 (3,0) procent. 

 

 

Andelen kvinnor ökade under verksamhetsåret 

2020 något till 34 (33) procent. 

 

 

 

Personalomsättningen har legat på en relativt låg 

nivå sedan 2013. Under 2020 var den 8,1 (8,7) 

procent. 

 

 

6.3 Miljömässig hållbarhet 

Erik Penser Bank skall medverka till en långsiktigt hållbar utveckling och vill minimera negativ miljöpå-

verkan. Detta viktiga arbete sker primärt indirekt genom bankens hållbarhetsarbete de finansiella tjänster 

som erbjuds, däribland kapitalförvaltning och kreditgivning, men även direkt inom den fysiska verksamhet 

som banken bedriver.  

Det är bankens uppfattning att integrerad miljöhänsyn är en grundförutsättning för långsiktigt värde-

skapande. Erik Penser Banks riktlinjer för miljömässig hållbarhet är baserade på följande grundstenar: 

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

miljöpåverkan och förebygger onödig miljöbelastning. 
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• Att genom ökad miljökompetens inom banken och genom medarbetarnas engagemang i 

miljöfrågor påverka kunder och leverantörer. 

• Att konkret arbeta med miljömål, utvärdering och uppföljning. 

Under verksamhetsåret 2020 har ett antal initiativ tagits i syfte att fortsätta att minska kontorets och verk-

samhetens belastning på miljön, inte minst genom att minska tryckning av publikationer och andra utskick. 

Därtill har ett antal evenemang med inriktning på hållbara investeringar och hållbart entreprenörskap arran-

gerats digitalt.  

I diagrammen nedan visas utvecklingen för den primära miljöpåverkan av verksamheten i bankens lokaler. 

 

Energiförbrukningen på Erik Penser Bank har 

under de fem senaste åren minskat, såväl totalt 

som per anställd. 

 

 

Pappersförbrukningen per anställd på Erik Penser 

Bank har under de sju senaste åren minskat 

successivt.  

6.4 Övriga indikatorer och händelser under rapportperioden 

Inga ur hållbarhetssynpunkt signifikanta händelser inträffade under rapportperioden. 

7 Bolagsstyrning och kontroll 

Erik Penser Bank är som onoterat företag inte enligt lag eller avtal skyldig att följa svensk kod för bolags-

styrning. Erik Penser Bank står under Finansinspektionens tillsyn och drivs enligt bestämmelserna i lag och 

andra författningar som reglerar bankens verksamhet. 

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

sitt inflytande. Styrelsen fastställer och utvärderar affärsstrategi, riskstrategi och styrande dokument. Styrel-

sen fastställer också övergripande riskmandat samt budgetar, delårsrapporter, bokslut och årsredovisningar 

I styrelsens mandat ligger även fastställande av krediter överstigande vissa fastställda belopp.  
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Styrelsen för Erik Penser Bank har beslutat om bankens förhållningsätt i ett antal centrala frågor som 

kopplar till hållbarhet, bland annat genom att fastställa strategiska mål för verksamheten samt genom att 

anta bankens etikpolicy som omfattar frågor om , kundrelationer, jäv och banksekretess. En mer omfattande 

hållbarhetspolicy kommer att tas fram under verksamhetsåret 2021. 

VD håller styrelsen och ordföranden informerade om bankens finansiella ställning och utveckling av verk-

samheten. Som stöd för VD har en ledningsgrupp inrättats. Ledningsgruppen för Erik Penser Bank bestod 

vid utgången av 2020 av nio personer, varav två adjungerade. 

7.1 Styrelseledamöternas roller 

Styrelsen för Erik Penser Bank bestod vid utgången av 2020 av sex ledamöter, inklusive ordföranden. 

Verkställande direktören är inte ledamot av styrelsen. Två av styrelseledamöterna är oberoende i för-

hållande till banken och dess ägare. 

7.2 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.  

7.3 Kontrollfunktionernas roll 

Banken har en riskkontrollfunktion och en compliancefunktion som rapporterar direkt till såväl styrelse 

som VD. Därtill har banken inrättat en internrevisionsfunktion som rapporterar direkt till styrelsen. 

Bankens internrevisionsfunktion är outsourcad till en oberoende part. 

Styrelsen har fastställt instruktioner som styr respektive funktions syfte, ansvar, uppgifter och rutiner för 

rapportering.  

7.4  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. 

Banken anordnar regelbundet informationsmöten för hela personalen, med målet att informera personalen 

om verksamhetens utveckling. 

8 Kontakter och mer information 

Erik Penser Banks årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på bankens webbplats 

www.penser.se/finansiella rapporter. 

Vid frågor eller kommentarer kring denna hållbarhetsredovisning, vänligen kontakta Erik Penser Banks 

Marknads- och kommunikationsavdelning: marknad@penser.se eller telefon 08-463 80 00. 

mailto:marknad@penser.se

