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Swedbank agerar som en av ledarbankerna för Sveriges första
statliga gröna obligation
Den 1 september 2020 agerade Swedbank som en av ledarbankerna i Sveriges första statliga gröna obligation om 20 miljarder
med en löptid på 10 år. Transaktionen emitterades under det nyetablerade ramverket för gröna obligationer som fått en
mörkgrön stämpel. Sverige är det första landet som har tilldelats det högsta nivån av märkning, vilket överensstämmer väl med
regeringens ambition om att vara ett föregångsland inom hållbarhet.

I juni antog och presenterade regeringen Sveriges ramverk för statliga gröna obligationer, som är i linje med dess ambitiösa klimat- och
miljöpolitik. Det oberoende forskningscentret CICERO Shades of Green, har gjort en utvärdering av ramverket, och gav det den högsta
möjliga nivån, ’mörkgrönt’. De pengar som lånas upp genom att ge ut gröna obligationer kommer att länkas till utgifter i statsbudgeten som
stödjer målet om att uppnå koldioxidneutralitet 2045. Exempel på berättigade utgifter inkluderar ”de grönaste av de gröna” utgifterna, såsom
underhåll av statlig transportinfrastruktur, skydd av värdefulla naturmiljöer samt främjande av projekt för förnybar energi.

‘’Den inhemska transportsektorn står just nu för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. En majoritet av pengarna som staten får in genom
den här emissionen kommer därför att gå till underhåll av statlig transportinfrastruktur som exempelvis järnvägar för att avsevärt minska
klimatpåverkan. Det är också ett område som sällan har varit i fokus när andra länder har gett ut statliga gröna obligationer,’’ säger Katya
Nolvall, Head of Sustainable Capital Markets at Swedbank.

‘’Vi är väldigt glada över att vara en del av Sveriges första statliga gröna emission. Det är uppmuntrande att se en emittent med redan så
ambitiösa miljömål, ta detta steg och utfärda en grön obligation. Emissionen lockade både nationell och internationell investerar efterfrågan,
vilket resulterade i den största gröna obligationen hittills från en nordisk SSA, säger Linda Lindblad, Head of SSA Origination at
Swedbank.När det gäller geografisk uppdelning stod svenska investerare för 61,5%, UK-baserade investerare för 17,9% och 20,6%
allokerades till ett antal andra länder. När det gäller typ av investerare allokerades pensionsfonder och kapitalförvaltare 45,6% respektive
32,9%. Vidare stod försäkring för 8,5%, banker 8,1% och 4,9% allokerades till andra typer av investerare.
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Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av
finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 160 kontor i Sverige och 96 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även
verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        


