Hållbarhetsöversikt för Ikano Bank vid kreditgivning till företag
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 på Ikano Bank

Ikano Banks hållbarhetsarbete bygger på de tre byggstenarna social, ekonomisk och miljömässig
hållbarhet. Vårt sociala hållbarhetsarbete syftar i generella termer till att hjälpa och göra skillnad för
behövande och vi stöttar i första hand initiativ som kan förbättra barn och kvinnors möjligheter till
utveckling och lärande.
Våra bidrag till samhällsprojekt sker både på lokal och global nivå och några av våra samarbetspartners är ECPAT, Drivkraft Malmö, Individuell Människohjälp och MINE.
Vi på Ikano Bank tänker långsiktigt med hållbarhet i fokus. Detta förverkligar vi bl.a. genom att bidra till
samhället runt omkring oss med vår Social Day. Social Day är ett initiativ som ger medarbetare
möjlighet att utföra volontärarbete en gång om året på arbetstid.
Vårt arbete inom ekonomisk hållbarhet handlar bland annat om att vi arbetar långsiktigt med att
säkerställa att banken har en stark kapital bas, god likviditet och att våra vinster återinvesteras. Vår
tillväxt är självfinansierad, långsiktig och vi levererar tjänster till marknaden som är baserat på
schyssta villkor.
Inom miljöområdet arbetar vi aktivt med att största möjliga miljöhänsyn vid etablering av våra kontor.
Vi har uppdaterat vår tjänstebilspolicy med krav på minimala CO2-utsläpp samt erbjudande om elbilar
och genom vårt fokus på hållbara kontor säkerställer vi att alla kontor arbetar aktivt med återvinning
och minskad miljöpåverkan.

2.

Hållbarhet i kreditprocessen

Det är av stor vikt att vår kreditgivning till företag bedrivs på ett hållbart sätt. Det uppfyller vi genom att
vi alltid vi värnar om hållbarhet i kreditprocessen. Om risken är av sådant slag att banken bedömer
affären som oförenlig med bankens etiska värdegrund, att affären kan skada bankens anseende eller
på annat sätt skada bankens varumärke, kommer krediten inte beviljas. Detta gäller även om banken
skulle bedöma att miljörisken är hanterbar ur ett affärsmässigt perspektiv.
I Ikano Banks strategi för företagsutlåning görs vissa avgränsningar hänförliga till hållbarhet, till
exempel i kreditbeslut runt finansieringen av vapen eller maskiner för att producera vapen eller någon
annan form av produktion av varor eller tjänster som kan anses vara oetiska eller inte i linje med
bankens värdegrund. Våra kundsegment bestäms utifrån våra partners utrustningsbehov och vilken
bransch de verkar inom. Kundsegmentet på företagssidan omfattar alla typer av företag, små och
stora där det finns en efterfrågan på leasing eller factoringprodukter, som ofta drivs av likviditetsbehov.

Ikano Bank utgår från följande hållbarhetskriterier i kreditgivningen:
 Miljörisk i produkter och tjänster som tillverkas och säljs
 Klimatrisken1 avseende företagets verksamhet
 Hur företaget beaktar mänskliga rättigheter i sin verksamhet
 Hur företaget hanterar korruptionsrisker
I vår kreditgivning till företag överväger banken bland annat kriterier som nämns ovan. Kundens utfall
på dessa kriterier ligger till grund för om krediten ska beviljas. Om krediten ska beviljas kan även
dessa kriterier påverka nivån på räntan.
Vår totala kreditportfölj består av 37,6 miljarder varav 11,3 miljarder kronor är krediter till företag.
Ikano Banks kreditportfölj per 31 december 2018 ser ut som följer:

3.

Åtaganden och policys för hållbarhet

Vi följer följande internationella åtaganden och interna policys av betydelse för vår kreditgivning:
 UN Global Compact
 UN Globala målen Agenda 2030
 Ikanos uppförandekod
 Ikano Group Partnership Policy
Banken följer den utveckling av kvantitativa modellerings- och regelverkskrav för klimatstresstestning
som pågår för att kunna integrera dessa stresstester i det befintliga stresstestramverket.

4.

Våra fokusområden angående hållbarhet i kreditgivningen

Vi har inte aktivt begränsat vår affärsverksamhet till vissa sektorer men ingen finansiering beviljas till
vapenindustrin eller gruvnäringen.
Som en del av vårt hållbarhetsfokus tillhandahåller vi bland annat solpanelsfinansiering.
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Klimatrisk såväl företagets påverkan på klimatet som företagets sårbarhet för klimatförändringar

