Sammanställning över SEK:s styrdokument som berör hållbarhetsfrågor.
Dokumentnamn

Beslutsinstans

Reglerat
område

Dokumentets syfte

Innehåll hållbarhet

Ägaranvisning

Bolagsstämman SEK:s verksamhet

Statens ägarenanvisning för SEK:s verksamhet

1§ a och d

Uppförandekod

Styrelsen

Verksamhetens etiska riktlinjer och värdegrund

-

Instruktion för VD

Styrelsen

VD:s uppdrag,
VD:s uppgifter och övergripande ansvar
ansvar och mandat

Policy för hållbart
företagande

Styrelsen

Hållbarhet

Riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas på ett
hållbart sätt.

Instruktion för
Riskchefen, CRO

Styrelsen

Riskhantering

Riskchefens ansvar, uppgifter samt rutiner för
rapportering

Riskpolicy

Styrelsen

Riskhantering

SEK:s ramverk för riskhantering och definierar
riktlinjerna för hur bolaget effektivt och
ändamålsenligt ska identifiera, mäta, styra,
rapportera och utöva kontroll över de väsentliga
risker bolaget är, eller kan förväntas komma att bli,
exponerat mot.
Tydliggöra den nivå och inriktning på bolagets risker
som styrelsen kan acceptera för att uppnå bolagets
strategiska mål

Riskaptit (Bilaga 1 till
Riskpolicyn)

Styrelsen

Riskhantering

Riskstrategi (Bilaga 2 till
Riskpolicyn)

Styrelsen

Riskhantering

Bekämpa korruption och mutor
Var restriktiv med gåvor och
representation
- Behandla andra med respekt
- Ta miljöansvar
Hållbarhet som del i VD:s uppgifter och
övergripande ansvar.
- Anti-korruption
- -Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor
- Miljö och klimat
- Etik
- Mångfald och jämställdhet
- Transparens
Att kontinuerligt informera bolagets
Styrelse och Finans- och Riskutskottet om
alla bolagets väsentliga risker" (där
hållbarhetsrisker ingår)
-

Riskslag: Hållbarhetsrisk
Grundläggande principer för
hållbarhetsrisker
Hantering av hållbarhetsrisk"

Riskaptit för hållbarhetsrisk

Riskstrategin anger huvuddragen i SEK:s strategi för Riskstrategi för hållbarhetsrisk
att ta på sig, styra och ha kontroll över de väsentliga
risker som SEK är eller kan bli exponerat för.

Dokumentnamn
Kreditpolicy

Beslutsinstans
Styrelsen

Kreditprocessen (Bilaga Kreditchefen
1 till Kreditpolicy)

Reglerat
område

Dokumentets syfte

Innehåll hållbarhet

Kredithantering Grundläggande principer för hantering av
kreditgivning, kreditrisk och kreditverksamhet inom
SEK. Kreditpolicyn utgör grunden för SEK:s affärs- och kreditstrategi och är vägledande för utveckling
av långsiktiga kundrelationer och en effektiv och
hållbar kreditgivning av hög kvalitet.
Kredithantering Moment, roller och ansvar inom kreditprocessen
-

Instruktion för
hantering av
hållbarhetsrisk

VD

Hållbarhet

Metod för att
identifiera och
hantera
hållbarhetsrisker vid
utlåning

Chefen för Utlåning

Kreditgivning

Ansvarsfördelning och riktlinjer för hur SEK
identifierar och hanterar Hållbarhetsrisker vid
utlåning och likviditetsplaceringar. Bilaga 1. "Interna
regler i sammandrag"; Bilaga 2
Att beskriva arbetssätt och rutiner för identifiering
hantering och kontroll av Hållbarhetsrisker i
utlåningen.

-

Metod för hantering
av KYC och CSR i
affärsflödet

Chefen för Utlåning

Kreditgivning

Metoddokument
klassificering av
gröna lån

Hållbarhetschef

Gröna lån

Metoddokument
klassificering av lån
till hållbar
stadsutveckling

Chefen för Utlåning

SDG lån

Beskriva arbetssätt och rutiner utifrån användandet av Compliance Catalyst (ComCat) för att uppnå
KYC och CSR vid etablering av nya kundrelationer Beskriver hur SEK klassificerar gröna lån.
Beskriver hur SEK klassificerar lån till hållbar
stadsutveckling

-

Grundläggande principer för
kreditgivning
Hållbarhet och kundkännedom

Kundkännedom (KYC) och Känn din
affär (KYD)
Identifiering och hantering av
hållbarhetsrisker
Hållbarhet som
Kreditkommittéärenden
Hållbarhetsbedömning
Ansvarsfördelning
Hantering av Hållbarhetsrisker
Beslut
Rapportering och kontroll.
Ansvarsfördelning
Identifiera Hållbarhetsrisker
Bedömning av hållbarhetsrisker i
affär
Rapportering av hållbarhetsrisker
Checklista bedömning
projektrelaterad finansiering
Checklista för parters kapacitet
avseende etik
Processer för riskklassificering i
Compliance catalyst
Country CSR process
Sector CSR process
Definition av gröna lån
Rutin för klassificering av gröna lån
SEK:s ramverk för gröna
obligationer
Definition av lån till hållbar
stadsutveckling
Rutin för klassificering av lån till
hållbar stadsutveckling

