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Pressmeddelande 
 
10 september, 2019 
 

Swedbank har signerat FN:s principer för ansvarsfull 
bankverksamhet 
 

Som en del i arbetet med att integrera hållbarhet i affärsverksamheten har Swedbank 
signerat FN: s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Principerna syftar till att anpassa 
finanssektorn till FN: s mål för hållbar utveckling och Paris klimatavtal. 

 
FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet presenterades i november 2018 och kommer att 
lanseras officiellt den 22 september 2019 vid FN: s generalförsamling. Hittills har 124 banker 
världen över åtagit sig att officiellt underteckna UNEP FI: s principer. 
 

- Vi arbetar aktivt och kontinuerligt för att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet. FN: s 
principer för ansvarsfull bankverksamhet stämmer väl överens med bankens fundamentala 
engagemang för hållbarhet där vi vill skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter och ett 
mer hållbart samhälle, säger Anders Karlsson, tillförordnad VD och koncernchef för 
Swedbank.   

 
UNIEP FI:s principer för ansvarsfull bankverksamhet strävar efter att skapa en global rörelse, som 
ger banker en aktiv roll i att bidra till att påskynda positiva och hållbara förändringar för människor, 
företag och samhälle. 
 

- Principerna ger oss banker en aktiv roll i hållbarhetsfrågan. Det inkluderar både hur vi jobbar 
med klimatförändringarna, hur vi måste vara tydligare med både de framsteg och utmaningar 
vi har och hur vi på ett konkret sätt hjälper kunderna att göra hållbara val. Som ett exempel 
erbjuder vi redan finansiering av solpaneler och grönt boende, men vi måste göra mer för att 
hjälpa till att påskynda den hållbara utvecklingen, säger Fredrik Nilzén,  
Head of Group Sustainability på Swedbank. 
 

Länk till mer information om Swedbanks hållbarhetsarbete.  
Länk till UNIEP FI’s principer för ansvarsfull bankverksamhet (Eng). 
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Fredrik Nilzén, Head of Group Sustainability, Swedbank, +46 (0)76 773 19 26  
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https://www.swedbank.com/sustainability.html
https://unepfi.us13.list-manage.com/track/click?u=69432fd44c9431639bf33bec7&id=0afc73c3e2&e=96f197e32c

