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Trianon förstärker sitt ramverk för hållbar finansiering 
 
Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) ("Trianon" eller Bolaget”) förstärker sitt 
ramverk för hållbar finansiering ("Ramverket"). Syftet är att reflektera senaste 
marknadsutvecklingen avseende definition på sociala tillgångar inom 
fastighetssektorn samt bredda ramverket från att omfatta enbart obligationer till att 
omfatta samtliga skuldinstrument.  

- Som engagerad fastighetsägare ger det förstärka ramverket oss ännu större möjligheter att 
långsiktigt göra gröna, sociala och hållbara investeringar som leder till fortsatt positiv 
samhällsutveckling och uppfyllande av flera av de globala målen inom ramen för Agenda 
2030, säger Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD i Trianon. 

Ramverket är upprättat i enlighet med Sustainability Bond Guidelines, som bygger på 
Green Bond Principles och Social Bond Principles, utformat av ICMA (International Capital 
Markets Association) samt Green Loan Principles och Social Loan Principles, utformade av 
LMA (Loan Market Association).  
 
En extern granskning av Ramverket har genomförts av en oberoende tredje part; ISS ESG, 
som har bedömt att Ramverket stödjer bland annat följande av FN:s Globala Mål (UN 
Sustainable Development Goals): 1 ”Ingen fattigdom”, 7 ”Hållbar energi för alla”, 10 
”Minskad ojämlikhet”, 11 ”Hållbara städer och samhällen” och 13 ”Bekämpa 
klimatförändringarna”.  

Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) agerade som rådgivare till Trianon avseende 
uppdateringen av Ramverket 

Ramverket: https://ir.trianon.se/hallbarhet/ 

Second opinion:  https://ir.trianon.se/hallbarhet/ 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: 

Olof Andersson, VD 
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se 

Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD 
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se 
 

OM TRIANON 
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en 
stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt 
med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 
kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella 
fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2022 på cirka 13,1 Mdkr. Huvudkontoret finns i 
Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se 
och Trianon på LinkedIn.. 
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