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Erik Penser Banks hållbarhetspolicy 

Hållbarhet innefattar alla aspekter av Erik Penser Banks (EPB eller banken) verksamhet såväl som kre-

ditgivare, rådgivare, kapitalförvaltare och som arbetsgivare. Det innefattar även hur banken förhåller sig 

till och kommunicerar med sina intressenter så som kunder, ägare, medarbetare, investerare, samarbets-

partners, myndigheter, och leverantörer. För att säkerställa inriktningen på bankens hållbarhetsarbete 

har bankens styrelse fastställt en övergripande hållbarhetspolicy, vilken löpande är föremål för översyn 

och revidering.  

Den inriktning som pekas ut i bankens hållbarhetspolicy beskrivs vidare nedan. 

1 Mål och utgångspunkt 

Bankens verksamhet ska bedrivas så att den är långsiktigt hållbar. Det innebär att EPB ska arbeta mot 

att möta dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att möta sina behov. För 

att göra detta, ska banken integrera miljömässig, social och finansiell hållbarhet i verksamheten. Det vill 

säga, utöver att minimera negativ miljöpåverkan, ska banken där så är möjligt även stimulera en positiv 

miljöpåverkan samt ta ett socialt ansvar inom ramen för verksamhetens mål och syfte och säkra en god 

styrning.  

Den grundläggande kontext som hållbarhetsområdet omfattar är:  

Miljömässig hållbarhet innebär att banken ska minimera den negativa påverkan på miljön och klimatet, 

samt att sträva efter att öka den positiva påverkan på dessa. Detta innebär att vi genom den verksamhet 

vi bedriver ska beakta den påverkan vi har på exempelvis klimatförändringar, vattenbrist, biologisk 

mångfald, föroreningar och avfall och de möjligheter som finns kopplade till exempelvis förnybar 

energi och grönt byggande. 

Social hållbarhet innebär att banken ska verka för att mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och 

säkerhet samt jämlikhet, mångfald och inkludering säkras. Samtidigt ska banken verka för sociala 

möjligheter. 

Finansiell hållbarhet innebär att banken ska verka för en god bolagsstyrning och bolagsbeteende i 

termer av exempelvis styrelsesammansättning, ersättning, skattetransparens och hantering av korrup-

tion, mutor och penningtvätt.  

Samtidigt finns risker kopplade till hållbarhet som kan vara finansiellt väsentliga för bankens verk-

samhet. Med hållbarhetsrisker avses miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade händelser eller 

omständigheter som, om de skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ in-

verkan på bankens resultat. Banken ska på ett systematiskt sätt identifiera och hantera dessa potentiella 

hållbarhetrisker i alla de verksamheter där de kan uppkomma.  
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2 Hållbarhetsarbetet inom EPB 

Erik Penser Banks hållbarhetsarbete ska utgå från de principer som anges i Principles for Responsible 

Banking (PRB), vilket är ett ramverk som etablerats för att säkerställa att undertecknade bankers 

strategier och praxis överensstämmer med den vision som samhället har satt upp för dess framtid i 

målen för hållbar utveckling och klimatavtalet från Paris. Hållbarhetsarbetet ska också anpassas till 

FN:s Principles for Responsible Investments (PRI) och principer enligt FN Global Compact.  

De sex huvudsakliga principerna och hur banken ska förhålla sig till dessa anges nedan: 

Princip 1 

Anpassning 

 

Banken ska anpassa verksamheten i linje med FN:s hållbarhetsmål, Parisavtalet och 

relevanta nationella ramverk. EPB ska så långt det är möjligt säkerställa att den 

direkta verksamheten inte strider mot dessa avtal.  

Dessa avtal och ramverk ska också utgöra grunden för beaktandet av hållbarhets-

relaterade risker (och möjligheter) inom de tjänster och produkter banken erbjuder. 

EPB ska på sikt utöka andelen hållbara produkter och tjänster som erbjuds.  

Princip 2 

Påverkan 

Banken ska genomföra en risk- och väsentlighetsanalys och i denna identifiera och 

rapportera de mest betydande positiva och negativa effekter på samhället, ekono-

min och miljön som är ett resultat av bankens aktiviteter, produkter och tjänster.  

EPB ska löpande uppdatera och se över sin risk- och väsentlighetsanalys för att 

löpande säkerställa relevans av identifierade hållbarhetsaspekter. EPB ska löpande 

sätta upp mål för att minska negativ påverkan eller öka positiv påverkan inom de 

hållbarhetsområden som har identifierats som mest väsentliga.  

Status för etablerade mål ska inkluderas i den årliga hållbarhetsredovisningen som 

ska publiceras på bankens hemsida. Redovisningen ska, där det är tillämpligt, utgå 

från erkända rapporteringsramverk och följa utvecklingen av Corporate 

Sustainability Reporting Directive (CSRD) när det färdigställs.  

Princip 3 

Kunder och sam-

arbetspartners 

 

Banken ska arbeta på ett ansvarsfullt sätt med kunder och samarbetspartners och 

uppmuntra deras hållbarhetsarbete. EPB ska där så är möjligt delta i initiativ eller 

aktiviteter som bidrar till hållbart företagande och omställningsarbete. Detta kan 

vara i form av utbildning och/eller samarbete kring hållbarhet med affärsrelationer, 

eller bidrag till branschinitiativ på området.  

Princip 4 

Intressenter 

 

Banken ska i möjligaste mån involvera intressenter så som kunder, ägare, med-

arbetare, investerare och leverantörer för att uppnå en hållbar utveckling av 

verksamheten som är i linje med globala hållbarhetsmål.  

Input från relevanta intressenter ska inkluderas i den väsentlighetsanalys som ska 

styra bankens hållbarhetsarbete både vad gäller EPB:s direkta påverkan, samt hur 

hållbarhetsaspekter integreras i produkter och tjänster.  
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Princip 5 

Styrning & kultur 

För att säkerställa en ändamålsenlig styrning som bidrar till ett aktivt och långsik-

tigt arbete för hållbart värdeskapande ska banken upprätta och implementera ett 

ledningssystem för det övergripande hållbarhetsarbetet. Banken ska utse en 

hållbarhetsansvarig som driver detta arbete.  

Anställda med direkt eller indirekt påverkan på bankens hållbarhetsarbete ska 

löpande erhålla relevant utbildning.  

Princip 6 

Transparens och 

ansvarstagande 

Banken ska med jämna mellanrum granska implementeringen av principerna samt 

vara transparent och ta ansvar för effekterna av bankens hållbarhetsarbete och 

bidrag till samhällets mål. Banken ska i sin hållbarhetsredovisning löpande 

rapportera status för hållbarhetsrelaterade mål.  

2.1.1 Inriktningen på bankens hållbarhetsarbete 

Hållbarhetsarbetet inom EPB ska utgå från väsentlighetprincipen. Det innebär att hållbarhetsfaktorer ska 

anses som en potentiell risk, samtidigt som man inom de olika affärsområdena ska möjliggöra för ut-

veckling av produkter och tjänster som bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Hela bankens 

verksamhet ska genomsyras av det hållbarhetsarbete som bedrivs. 

Banken ska löpande och i takt med att regleringen inom hållbarhetsområdet utvecklas säkerställa att 

regulatoriska hållbarhetskrav i relevant omfattning efterlevs inom samtliga affärsområden. Initialt ska 

dock bankens hållbarhetsarbete fokusera på de områden som beskrivs nedan.  

Bankens övergripande verksamhet 

Bankens ska i bedrivandet av verksamheten tillse att den inte motverkar arbetet mot de globala håll-

barhetsmålen. Banken ska med utgångspunkt i detta inte etablera affärsrelationer med bolag som:  

• utvecklar eller producerar vapen eller centrala komponenter till vapen, som vid bruk bryter mot 

grundläggande humanitära principer, härunder biologiska vapen, kemiska vapen, kärnvapen, 

klusterbomber eller personminor.  

Banken får därtill enbart i en begränsad utsträckning1 investera, och i linje med PRI verka för investe-

ringar, i bolag inom nedanstående branscher:  

• Klusterbomber, personminor 

• Kemiska och biologiska vapen 

• Kärnvapen 

• Vapen och /eller krigsmateriel 

• Tobak  

 

1 Max 5 % av intäkterna får härröra från denna typ av investeringar 
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• Alkohol 

• Kommersiell spelverksamhet 

• Pornografi 

• Fossila bränslen (olja, gas, kol) 

• Uran 

• Genetiskt modifierade organismer 

Utöver vad som gäller för bankens kapitalförvaltning och de restriktioner som angivits för etablerande 

av affärsrelationer med bolag som utvecklar eller producerar vapen eller centrala komponenter till 

vapen, kan banken under vissa förutsättningar etablera affärsrelationer med bolag verksamma inom de 

övriga branscherna ovan. För att detta ska vara tillåtet ska bolaget på ett tillfredsställande sätt kunna 

påvisa att de erkänner väsentliga hållbarhetsrisker inom den aktuella industrin, och att det har ett 

ramverk på plats för hantering och minimering av dessa. Ett annat skäl till involvering i bolaget kan 

vara att det bedriver en aktiv omställning bort från den aktuella verksamheten. Ett exempel kan vara ett 

bolag som ställer om från fossil energi till förnybar energi. Konkreta omställningskriterier ska då sättas 

för ett sådant bolag för att över tid kunna utvärdera dess omställning. 

Kreditgivning 

När banken ställer ut krediter i egen regi ska hållbarhetsfaktorer utöver vad som anges ovan beaktas 

som ett riskmoment, det vill säga något som direkt eller indirekt kan påverka bankens förmåga att få 

krediten återbetald. I samband med att en kredit prövas ska potentiellt väsentliga ESG-relaterade risker 

därför beaktas i samband med bedömning av kredittagarens återbetalningsförmåga. Även när banken 

etablerar olika typer av kreditsamarbeten med externa parter ska hållbarhetsrelaterade risker som kan 

vara relevanta beaktas inför att sådana samarbeten inleds. Banken ska verka för att på sikt kunna 

erbjuda en miljömässigt hållbar utlåning. 

Investeringsrådgivning 

Den investeringsrådgivning som bedrivs inom banken ska ta hänsyn till kunders och potentiella kunders 

hållbarhetspreferenser. Syftet med att integrera hållbarhetsaspekter i rådgivningen ska vara att banken 

tillhandahåller produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling och genom detta även efter-

leva de regelverk som är ett resultat av EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt.  

Kartläggning och dokumentation av hållbarhetspreferenser ska ske inom ramen av rådgivningspro-

cessen och rutinen gällande rådgivning. Hållbarhetspreferenserna ska vara en del av såväl behovsana-

lysen som lämplighetsbedömningen och lämplighetsförklaringen. 

De kunder och potentiella nya kunder som har hållbarhetspreferenser beträffande investeringar i finan-

siella instrument eller beträffande portföljförvaltning, ska erbjudas investeringstjänster i form av inve-

steringsrådgivning eller portföljförvaltning där hållbarhetsfaktorer integreras. Detta innebär att underlag 

som används vid rådgivning till kunder samt potentiella nya kunder ska tillgodose hållbarhetsaspekter 

som har utgångspunkt i samtliga relevanta regleringar och åtaganden med de krav som följer.  
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Kapitalförvaltning 

Kapitalförvaltningen omfattar portföljförvaltning och extern fondförvaltning. Bankens kapitalförvalt-

ning ska inkludera hållbarhetsfaktorer i sina analyser och processer i enlighet med vid var tid gällande 

reglering. Investeringsmetodiken ska bygga på ett negativt urval där investeringar gallras bort med 

avseende på deras negativa hållbarhetsaspekter, då dessa utgör en potentiell risk. Samtidigt ska ett 

positivt urval göras där investeringar väljs in på grund av deras positiva hållbarhetsegenskaper. 

Bankens kapitalförvaltning ska arbeta efter de sex principerna som beskrivs i PRI, vilket bland annat 

innebär att banken inom ramen för denna verksamhet ska beakta ESG-faktorer i sin investeringsanalys 

och beslutsprocess, inkludera ESG-faktorer i sin ägarstrategi och begära information om ESG-faktorer 

från de bolag som banken investerar i.  

På årlig basis ska banken rapportera kring de aktiviteter som genomförs för att kunna implementera 

principerna i verksamheten. De sex principerna anges nedan: 

Princip 1: Vi ska integrera ESG-frågor i investeringsanalys och beslutsprocess 

Princip 2: Vi ska vara aktiva ägare och integrera ESG-frågor i våra policys och praxis kring ägande 

Princip 3: Vi ska eftersöka utgivning av information om ESG-frågor från de bolag vi investerar i 

Princip 4: Vi ska främja en acceptans och implementering av Principerna i investeringsbranschen 

Princip 5: Vi ska arbeta tillsammans för att förbättra vår effektivitet i att implementera Principerna 

Princip 6: Vi ska rapportera kring våra aktiviteter och framsteg i att implementera Principerna 

Kapitalförvaltningen ska rapportera och härleda hållbarhet i linje med vid var tid gällande reglering. 

Analysen ska bekräftas med externa data. I de fall där investering görs i bolag som inte publicerar 

hållbarhetsdata ska en aktiv dialog ske i varje enskilt fall och denna ska redovisas vid alla investerings-

beslut.  


