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Hej Rolf, och tack för ditt brev och din fråga. Din framställan har tagits upp för dagordningen för
årsstämman den 30 mars 2021 som punkt 23.
Vi skulle vilja börja med att förtydliga att SEB:s policys, exempelvis vad gäller fossila bränslen och
hållbarhet, samt bankens relationer med kunder är strategiska och operationella frågor som
hanteras som en del av verksamheten genom bankens styrelse och vd. I februari 2021 uppdaterade
SEB sin branschpolicy gällande fossila bränslen och skärpte då riktlinjerna till att innefatta fler
områden och tydligare ställningstaganden. Bankens fondbolag SEB Investment Management stärkte
därtill sin hållbarhetspolicy, vilket innebär att samtliga SEB:s fonder hädanefter kommer att
exkludera fossila bränslen. Vi kommer också att öka transparensen i hållbarhetsredovisningen.
Vi vill ändock ta tillfället i akt att lägga ut orden något om SEB:s syn på klimatförändringarna och hur
vi arbetar för att bidra till hållbarhetsomställningen. Klimatförändringarna är vår tids största
utmaning och vår riktning är tydlig: SEB är och ska vara en del av den omställning som måste ske. Vi
har förbundit oss att vara det genom att skriva under FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet,
vilket betyder att vi åtar oss att anpassa vår affärsstrategi så att den är i linje med och bidrar till FN:s
hållbarhetsmål och Parisavtalet.
Som bank har vi ett stort ansvar för hur vi bedriver vår verksamhet, vad vi finansierar och investerar
i. Det betyder att vi både stöttar våra kunder att ställa om i de fall där omställning är möjlig men
också att vi kan behöva avsluta kundrelationer om vi inte delar målbild och inte har möjlighet att
påverka i en mer hållbar riktning. Vi ser också att vi har en viktig roll i att vara med och finansiera och
påskynda den enorma omställning som nu sker och som kommer accelerera framöver, till exempel
vad gäller förnybar energi och ny teknik som hjälper våra samhällen att minska sitt fossilberoende.
Våra åtaganden gentemot FN:s klimatmål och Parisavtalet står dock inte i motsats till att ha kunder
med stora klimatavtryck – tvärtom. Om världens länder ska kunna uppfylla Parisavtalet måste de
företag som har de största klimatavtrycken ställa om. SEB har valt att engagera sig för att vara en
del av den omställningen i de fall där detta är möjligt, och vara med och påverka och stötta våra
kunder i deras arbete för att minska sitt klimatavtryck. Vi måste jobba brett, på alla fronter, om vi ska
lyckas möta hotet från den globala uppvärmningen.
Finansiering
Vad gäller utlåning så har banken kunder med fossil verksamhet, till exempel oljebolag i Norge där vi
är en stor företagsbank och i Tyskland där vi har kunder inom energisektorn, även om detta är en
begränsad andel av vår totala utlåning. Dessa företag har varit kunder i SEB under lång tid och vi
behöver nu stödja dem att ställa om i enlighet med Parisavtalet där detta är möjligt.
Det är uppenbart att samhället i stort, för att klara klimatmålen, måste ställa om energiförsörjningen
och kraftigt minska utsläppen från användandet av fossila bränslen. Våra samhällen och alla vi som
konsumenter är dock fortfarande beroende av fossilbaserade produkter och vi kommer inte att
kunna avsluta detta beroende över en natt. Det kommer att ta tid, vilket också framgår i Parisavtalet.
Vi ser det därför som vår roll och vårt ansvar att stödja våra kunder i den omställning som är
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nödvändig för att möta hotet av den globala uppvärmningen, inklusive energibolagen. Vi tror också
att vi kan göra nytta här — genom att skapa förutsättningar för de kunder som har det största
klimatavtrycket att ställa om enligt Parisavtalet ökar förutsättningarna att uppnå den största
positiva effekten för klimatet.
Allteftersom vi är med och möjliggör och påskyndar omställningen hos våra kunder kommer också
bankens exponering mot fossila bränslen att minska. SEB tar även andra steg för att minska denna
exponering. Vi utesluter sedan flera år tillbaka bland annat finansiering av nya kolkraftverk och har
klivit ur delar av oljesektorn helt. När SEB i februari 2021 uppdaterade bankens branschpolicy för
fossila bränslen skärpte vi riktlinjerna till att innefatta fler områden och tydligare ställningstaganden.
Den uppdaterade policyn inkluderar bland annat en färdplan för hur SEB ska fasa ut sin exponering
mot kol och okonventionell olja. Den stärker också bankens riktlinjer gällande känsliga miljöområden
såsom Arktis. SEB kommer också att fortsätta att gradvis minska exponeringen mot fossila bränslen i
olje- och gassektorn genom ett tak gällande prospektering, produktion och oljefältsservice. Detta tak
sänks på årlig basis. Du kan läsa mer om policyn på SEB:s webbplats:
https://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/seb-starker-branschpolicyn-gallandefossilabranslen
Investeringar
Vad gäller investeringar kommunicerade SEB:s fondbolag SEB Investment Management i februari
2021 att man stärker sin hållbarhetspolicy och höjer ambitionsnivån när det gäller hållbarhet för
hela fondsortimentet. Det innebär bland annat att enhetliga exkluderingskriterier kommer att
implementeras för alla fonder som förvaltas av SEB under första kvartalet 2021 och att alla fonder
kommer att utesluta fossila bränslen. En ny klimatstrategi innebär dessutom bland annat att
fondbolagets samlade kapital år 2040 ska vara placerat koldioxidneutralt. Du kan läsa mer om
fondbolagets stärkta hållbarhetspolicy på https://sebgroup.com/sv/press/nyheter/seb-starkerhallbarhetspolicyn-for-samtliga-fonder
Hur vi jobbar med hållbarhet
Vi är djupt engagerade i att hjälpa våra kunder i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är
ett intensivt arbete som sker på flera olika sätt, till exempel genom att finansiera investeringar i
förnybar energi och ny teknik samt genom finansieringslösningar som gröna obligationer och
hållbarhetskopplade obligationer.
Det pågår också ett stort och viktigt arbete med att klassificera vår kreditportfölj, vilket kommer
göra det möjligt för oss att följa hur våra kunder lever upp till de ambitioner som världens länder
enats om i Parisavtalet. Vi är mitt i det arbetet just nu, och det kommer att få effekt på bankens
utlåning framåt.
Under 2020 satte vi därtill nya mål som syftar till att minska bankens egen klimatpåverkan och siktar
på att SEB:s utsläpp av växthusgaser från energikonsumtion, pappersförbrukning, tjänstebilar och
affärsresor ska vara närmare noll senast år 2045 – banken kommer dock, genom att
klimatkompensera, nå en nettoeffekt på noll redan under 2021.
Avslutningsvis vill vi betona att vi är övertygade om att en av de viktigaste faktorerna för att möta
hotet från den globala uppvärmningen och klara 1,5 graders-målet är innovationer, ny teknik och nya
produkter och lösningar. Här har vi som bank en mycket viktig roll att spela. Som exempel startade vi
förra året SEB Greentech för att tillhandahålla riskkapital till nya bolag inom grön teknik. Det här
området växer allt snabbare och vi är angelägna om att fortsätta stötta våra kunder och möjliggöra
för dem att förverkliga sina idéer för hur samhället kan utvecklas i en mer hållbar riktning.
Vi hoppas att detta förtydligar hur vi ser på vår roll i hållbarhetsomställningen.
Du kan läsa mer om SEB:s hållbarhetsarbete på vår webbplats, https://sebgroup.com/sv/om2(3)

seb/hallbarhet
https://sebgroup.com/sv/press/pressmeddelanden/seb-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisningfor-2020
Svar på fråga
Vad gäller din fråga om vår uppdaterade branschpolicy för fossila bränslen, arbetar vi som beskrivits
ovan på många olika sätt för att anpassa vår verksamhet i linje med Parisavtalet. Med den
uppdaterade fossilpolicyn tog vi ett stort steg framåt, men det finns självklart betydligt mer att göra.
Fossilpolicyn är ett dokument som kommer att uppdateras årligen eftersom vi är medvetna om
behovet av att följa utvecklingen i vår omvärld. Vårt klimatarbete intensifieras också och baseras på
vilka utmaningar och möjligheter våra kunder har, utifrån respektive behov och förutsättningar. Ett
viktigt verktyg i det arbetet är kundklassificeringsmodellen som nämns ovan, och som du kan läsa
mer om i Års- och Hållbarhetsredovisningen (på sidan 55-56):
https://sebgroup.com/sv/investor-relations/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar
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