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Swedbanks Green Bond Impact Report 2019 
 
Swedbanks Green Asset Register, registret över gröna tillgångar, fortsätter att växa och 
inkluderar nu tillgångar värda närmare 14 GSEK. Dessa tillgångar, som finansieras av gröna 
obligationer, utgörs av vindkraftverk och gröna energieffektiva byggnader. De gröna 
tillgångarna bidrar till att utsläpp motsvarande 434 678 ton av CO2e årligen undviks.   
 
Swedbank lanserade sitt Green Bond Framework, ramverk för gröna obligationer, i oktober 2017 för 
att möjliggöra och stödja hållbara investeringar. Swedbanks årliga Green Bond Impact Report, 
effektrapportering av gröna obligationer, beskriver den beräknade miljöeffekten av investeringar i 
kvalificerade gröna tillgångar på portföljbasis. Tillgångar inkluderade i Green Asset Register per 31 
december 2019 uppgick till 13 958 MSEK. Green Asset Register ökade med 3 639 MSEK från 
2018, och andelen av ny finansiering ökade från 32 procent till 43 procent. 
 
– Vår roll i att driva en hållbar bank är att skapa positiv påverkan genom vår affär och att främja 
hållbar finansiering genom att inspirera människor och företag till att välja smarta och hållbara 
lösningar, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.  
 
Gröna obligationer för att finansiera hållbara fastigheter och förnybar energi är en viktig beståndsdel 
i att främja ett hållbart samhälle. Swedbanks gröna obligationer tjänar som en viktig brygga för att 
uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och är i linje med våra ambitioner.  
 
Koldioxidutsläpp som undviks beräknas till 31 ton årligen för varje miljon investerad krona. 
Intäkterna från Green Asset Register användes till att finansiera och återfinansiera gröna byggnader 
och förnyelsebar energi. Under 2019 inkluderades för första gången en baltisk tillgång, en vindpark i 
Litauen, i Green Asset Register. Vindkraft genererade förnyelsebar energi om 1 725 000 MWh/år 
och gröna byggnader genererade energibesparing på 13 161 MWh/år.  
 
– Gröna obligationer gör det möjligt för oss och våra kunder att bidra till ett mer hållbart samhälle. 
Genom att emittera Gröna obligationer kopplar vi ihop våra kunders behov och efterfrågan på gröna 
lån med hållbara investeringar; vi är alla en viktig del i kedjan att skapa långsiktigt värde, säger 
Kerstin Ahlqvist, Head of Long-term funding.  
 
Marknaden och den regulatoriska omgivningen för hållbara obligationer förändras snabbt och vi är 
dedikerade att följa och driva denna utveckling. 
 
Swedbanks Green Bond Impact Report 2019 finns tillgänglig på: www.swedbank.com/investor-
relations/debt-investors/green-bonds. 
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