Kommentarer från bankerna om rapporten “Banking on thin Ice”

Från Nordea
Fossil energy is today still a large part of the energy mix on which the world depends, which makes
this a complex issue. It is therefore important, among other things, to assess companies on the basis
of the possibility and commitments they have to transition their operations, in line with expectations
in the Paris Agreement.
For this reason, we believe in being an active bank, with demands on both customers and companies
we invest in, in order to be a driving force in the transition. We continuously review and tighten our
guidelines. If we, as a leading bank with relatively strict guidelines and active sustainability work,
were to leave companies with this type of business altogether, and thus stop making demands, the
ownership and lending will pass to other institutions, with the risk that the rate of the transition
would drastically decrease.

Från Swedbank
Swedbank ser att klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar för samhället. Med tanke på vår
historia, vårt syfte och vår vision är vi fast beslutna att möjliggöra klimatomställning i linje med Parisavtalet.
Swedbank har under 2020 uppdaterat den strategiska inriktningen för banken och satt hållbarhet i kärnan av
affärsstrategin.
Som en konsekvens av detta har banken beslutat att inte ge ny direkt finansiering av okonventionell utvinning av
fossila bränslen - skifferolja och gas, arktisk olja/gas och oljesand.
Vi kommer inte heller ge ny direkt finansiering till prospektering av nya olje- eller gasfält – förutom om
företaget kan leverera och visa en omställningsagenda i hela sin värdekedja i linje med Parisavtalet.
Från Swedbank Robur
I januari 2021 uppdaterade vi vår policy för ansvarsfulla investeringar för att inkludera att vi ska välja bort kol,
olja, gas samt okonventionell utvinning av arktisk olja / gas, skifferolja / gas och oljesand.
De tre innehav som nämns i den ursprungliga rapporten från Fair Finance Guide har avyttrats i enlighet med
vår skärpta policy, vilket också nämns i Banktracks rapport. Utöver detta arbetar vi också dedikerat för att
uppnå våra ambitiösa mål i vår klimatstrategi; att vårt samlade fondkapital kommer förvaltas i linje med
Parisavtalet år 2025 och sedan vara koldioxidneutralt 2040.

