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Resurs Bank blir hållbarhetspartner till Helsingborgs IF
Resurskoncernen fortsätter sitt mångåriga engagemang för Helsingborgs IF. För att stötta föreningen i dess
samhällsviktiga roll och i dess övergripande hållbarhetsarbete kommer Resurs Bank att bredda sitt engagemang
och framöver bli hållbarhetspartner till Helsingborgs IF, samt även ta plats i klubbens advisory board för
hållbarhet.
Resurskoncernen är en av nordvästra Skånes mest aktiva sponsorer inom ungdomsverksamhet och elitidrott, och
sedan 2004 har man stöttat Helsingborgs IF. Framöver kommer stödet till Helsingborgs IF breddas till att förutom
herr- och pojkfotboll, nu också omfatta dam- och flickfotboll, samt verksamhetens hållbarhetsarbete.
I fyrtio år har Helsingborgsföretaget Resurs Bank erbjudit betal- och finansieringslösningar till såväl privatkunder
som till partners inom handeln. Under alla dessa år har hållbar och ansvarsfull kreditgivning varit i fokus och Resurs
Bank vill med aktiva insatser stötta hela samhället.
– Vi tror på kraften som en förening som Helsingborgs IF har för samhället, för barn och ungas hälsa och för deras
framtid. Som företag är vi just nu inne i en spännande transformationsresa där hållbarhet är en av de viktigaste
beståndsdelarna. Därför känns det självklart att fokusera vårt engagemang i HIF på just hållbarhetsfrågor, säger
Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager på Resurs Bank, som tar plats i HIF:s advisory board för
hållbarhetsfrågor.
– Det är naturligt att vårt engagemang i Helsingborgs IF präglas av detta fokus. HIF har en viktig roll att spela för
hela Helsingborg och vår region. Som en av stadens större arbetsgivare är det därför naturligt för oss att även
fortsättningsvis vara djupt engagerade i föreningen. Vi ser med tillförsikt fram emot vårt fortsatta samarbete med
HIF och självklart ser vi fram emot klubbens fortsatta utveckling och resan för både herr- och damfotbollen mot
Allsvenskan, säger Resurs VD Nils Carlsson.
– Jag är mycket tacksam för det fortsatta förtroende som Resurs Bank visar för HIF. Vi är glada att Resurs vill vara
med på vår fortsatta resa som innebär att vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete samtidigt som vi har siktet inställt på
att ta steget upp i Allsvenskan igen, säger Helsingborgs IF:s klubbdirektör Joel Sandborg.
Tillsammans med Helsingborgs IF kommer Resurs Banks engagemang att fyllas med konkreta aktiviteter och
insatser som på olika sätt utvecklar både HIF och Resurs Bank i en hållbar riktning.
– Vi ser fram emot att stötta pågående hållbarhetsinitiativ som till exempel Fotboll för alla och integrationsprojekt,
och kommer även tillsammans med HIF och övriga partners bidra till att utveckla nya initiativ, säger Henrik Linder.
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OM RESURS BANK
Resurs är en nordisk nischbank med ledande betal- och finansieringslösningar för handeln och dess kunder. Vi hjälper företag och privatpersoner
att låna, spara och betala. Med över 40 års erfarenhet av handel, gör vi det snabbt, enkelt och tryggt att handla, både online och i butik. Vi sätter
kundupplevelsen i fokus och arbetar för att få det roliga att hända och det svåra att kännas enklare. Idag har vi en kundbas på cirka 6 miljoner
privatkunder.

