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Sparebanken Vest skal vise lederskap i omstillingen til et
mer bærekraftig samfunn.
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EU pusher finanssektoren
foran seg for å drive endring
• Omdirigere kapitalflyt for å sikre
bærekraftig vekst
• Håndtere finansiell risiko som en
konsekvens av klimarisiko
• Øke transparens og langtidsplanlegging i
finansmarkedet

Vi trenger et felles kompetanseløft i næringslivet for å
forstå hvordan taksonomien vil treffe oss!
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I hvilken grad kjenner du til Eus taksonomi? -- fordelt på størrelse (stor = oms>50 mill, små = oms <= 50 mill)
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Vi lanserer en taksonomihub
Verktøy for å finne frem i taksonomi-jungelen
• Vårt bidrag i å øke kunnskapen for SMB:
 Film som forklarer taksonomien enkelt på 90
sek
 Oversikt over hva taksonomien består i for
en SMB
 Tre-trinnstest for bransjene vi har
gjennomgått i detalj som gir en enkel oversikt
over hvilke punkter som må oppfylles for å
være i taksonomisamsvar
 Enkel oversikt over EU-lenkene hvor man kan
finne mer informasjon om de tekniske
kriteriene etc
Lansert på www.agendavestlandet.no

EU taksonomien: vi ruster oss for å møte fremtidens bærekrafts krav
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Vi arbeider med kontinuerlige løft for å øke den kommersielle tilnærmingen
til bærekraft i banken
Vi skal være den banken som gjør det enklest for kunden å ta
bærekraftig valg som sikrer konkurransekraft for fremtiden
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Reviderte ambisiøse bransjespesifikke mål
I tråd med taksonomien
Næringseiendom
30 % av porteføljen vår skal tilfredsstille EUs taksonomikrav innen 2023.
Shipping
Andel taksonomi kvalifiserte utlån skal økes til minimum 10 % innen 2025 og 20 % innen 2030.
CO2 utslipp målt som utlånsvektet AER per skip i hver Poseidon kategori, skal reduseres med min. 15 %
innen 2023 og 50 % innen 2030 (basisår 2019). Innen 2023 skal min. 75 % av utlån til lasteskip være på
snitt eller bedre i sitt segment
Havbruk
50% av utlånsporteføljen til havbruksnæringen skal defineres som grønn teknologi innen 2026*. Dette
må justeres så snart det foreligger en EU taksonomi for havbruk
Fiskeri
50% av porteføljen til fiskeri og fiskeindustri som defineres som grønn maritim innen ultimo 2030*
Småkraftverk
Portefølje i 100% taksonomisamsvar. Doblet utlånsvolum innen 2025 fra 2020

Reviderte bransjemål - kraft
Småkraftverk
Miljøpåvirkning:
•

•

I forbindelse med innvilgelse av konsesjon fra Noregs vassdrags- og
energidirektorat (NVE) utføres konsekvensvurderinger og eventuelle
avbøtende tiltak for å hindre vesentlig negativ påvirkning på miljø, vann og
økosystemer.
Der vesentlig negativ påvirkning er beskrevet i konsekvensvurdering, skal
dette fremkomme i beslutning og avbøtende tiltak skal beskrives

Bør:
•

Gjennomføre en klimarisikovurdering, for eksempel etter TCFD-rammeverket

•

Sette minimumskrav til kunder på sosiale forhold som følger internasjonale
standarder og retningslinjer.

*SLL = Sustainability Linked Loan

Mer enn en bank – det nytter å påvirke!

Dette er starten – nye ledd i taksonomien skal rulles ut
• En brun – eller «Substaintially Harmfull» taksonomi:
• Aktiviteter som alltid vil være betydelig skadelig for
noen av de seks miljømålene
• En Sosial taksonomi:
• Arbeidsrettigheter og menneskerettigheter, men også å
sikre menneskers rett til bolig og arbeid: Leave no one
or no place behind
• Tekniske kriterier for miljømål 3 til 6.
• Sannsynlig at Kraftbransjen vil kunne få flere nye
kriterier, både under sirkulærøkonomi,
forurensningsforebygging og vern om økosystem

En av 9 banker i verden med ESG-rating AAA
Eneste norske bank med AAA fra MSCI

Kraften i ekstern validering gir gunstig funding
Dette betyr en god ESG-rating for oss
-

Bred internasjonal interesse:
En tredjedel av investorene i vår grønne obligasjon i EUR i
fjor var nye investorer for oss. Samtidig øker interessen fra
ikke-grønne investorer.
• Grønn obligasjon i SEK bidro til å entre SEK-markedet for
OMF-finansiering.

-

Klimarisiko = Kredittrisiko
• Viktigheten av sterk ESG-rating øker og kan bli tilnærmet
lik kredittrating. Mange investorer har minstekrav til ESG.
• Vi høster stor annerkjennelse: svært gode
tilbakemeldinger og engasjement i medier

«Bankene kan ikke redde klimaet alene,
men uten bankene kan ikke klimaet reddes»
- Klas Eklund - tidl. Bærekraftsøkonom SEB
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