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1

Retningslinjer for bedriftsmarkedsområdet

Finansiering er et av bankens største virksomhetsområder, og bedriftskundene utgjør en
viktig del av dette. Det er her vi har størst mulighet for å påvirke positivt, samt risiko for å
påvirke negativt. Det er også via kredittgivning som banken risikerer kobling med aktører
eller aktiviteter som ikke er bærekraftig, eller som har en direkte negativ effekt på klima og
miljø. Vi har et overordnet mål om å bidra til en bærekraftig omstilling i vårt
markedsområde. Dette er et mål vi skal nå i samarbeid med våre kunder. Vi ønsker å være
en positiv bidragsyter og god sparringsparter for å øke bedriftenes bevissthet og praksis
rundt FNs bærekraftsmål.

Formålet med retningslinjene for bedriftskunder er å:
•

Gi ansatte på bedriftsmarkedet et rammeverk for å vurdere hvordan kundene utøver
sitt samfunnsansvar og bærekraftsarbeid.

•

Sørge for at banken gjør en utvidet vurdering av samfunnsansvar og bærekraft i saker
med høy risiko for brudd på FNs bærekraftsmål.

•

Bidra til at banken videreutvikler bærekraftig kredittvirksomhet.

Alle ansatte som har forbindelse med våre bedriftskunder skal kjenne våre prinsipper og årlig
gjennomgå retningslinjene. De er førende for hvilke kunder vi ønsker å ha, våre
forventninger til våre kunder og hvilke prosjekter vi velger å finansiere.

2

Environment, Social and Governance (ESG)

Våre ambisjoner:
-

ESG- risiko skal integreres som en del av kredittvurderingen.
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-

Vi skal øke vår kunnskap om bærekraft og klimarisiko knyttet til relevante bransjer.

-

Bidra til at kundene våre får et bevisst forhold til bærekraft og klimarisiko, og
forvente at de inntar en aktiv holdning til egen praksis på dette feltet

-

Jobbe mot en mer bærekraftig utlånsportefølje

2.1

Miljø (Environment)

Vi forventer at våre bedriftskunder:
-

Følger lover og regler i forbindelse med bærekraft og miljø.

-

Bidrar, til en positiv omstilling i retning av bærekraftig utvikling.

-

Er sitt klimaansvar bevisst

Vi oppfordrer kundene til å:
-

Tenke miljø og bærekraft i daglig drift

-

Strekke seg lenger enn hva regelverket tilsier, hva gjelder bedriftens miljøpåvirkning

-

Ha fokus på kildesortering og gjenbruk

Vi gir ikke lån til virksomheter som:
-

Ikke innfrir bankens minimumskrav i bærekraftstrategien

-

Har åpenbare brudd på lovverket.

-

Har dårlig holdninger i forhold til å følge regelverk.
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2.2

Samfunn/sosialmessige forhold (Social)

Vi forventer at:
-

Regelverk rundt arbeidsrett skal følges

-

Våre kunder bygger solide bedrifter, som tåler opp- og nedturer

-

Utviser bevissthet rundt likestilling

Vi oppfordrer kundene til å:
-

Være sitt ansvar bevisst rundt dyrevelferd.

Vi gir ikke lån til virksomheter som:
-

Driver sosial dumping

-

SpareBank 1 kan ikke finansiere eller (kundeforhold) i selskaper som ikke respekterer
ansattes rett til organisering, og som motarbeider fagorganisasjoner eller foretar
represalier mot tillitsvalgte.

2.3

Eierstyring og selskapsledelse (Governance)

Vi forventer at:

-

At lederne og de ansatte i bedriftene går foran som gode eksempler hva gjelder å
utvise bevissthet rundt bærekraft.

-

At våre kunder føler regelverk som gjelder innenfor sin bransje.

Vi oppfordrer kundene til å:
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-

Bidra til utvikling av et bærekraftig næringsliv

Vi gir ikke lån til virksomheter som:
-

Opplyser uriktig informasjon i sin kundeerklæring eller bryter regelverk rundt
antihvitvask bevisst.

3

Oppfølgning av bedriftskunder

Blir vi kjent med at noen av våre kunder opptrer i konflikt med våre forventninger vil vi gå i
dialog med kunden for å søke å få til forbedring. Dersom denne oppfølgingen ikke fører til
forbedring, vil vi stille tydelige forutsetninger for at banken viderefører engasjementet med
kunden. I ytterste fall kan det vurderes å avslutte kundeforholdet.
Behandles i kredittutvalget.

8 av 8

