POLICY FÖR HÅLLBAR FINANSIERING
SEK har en undersökningsplikt i samband med utlåning till exportföretag och deras kunder. Vid
utvärdering av en kredit ska hänsyn tas till förhållanden som avser miljö, korruption, mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor och annan relevant hänsyn.
Det är företagens ansvar att hantera miljö- och sociala aspekter i enlighet med lokal lagstiftning
och internationella principer. Internationella standarder ska tillämpas när dessa är striktare än
värdlandets egna standarder. I sin finansieringsverksamhet ska SEK verka för att internationell
standard efterlevs inom anti-korruption, miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
Granskning av sociala och miljömässiga risker är en viktig del i SEK:s affärsbeslut. SEK avstår
från att medverka i affärer där sociala förhållanden eller miljöpåverkan bedöms vara oacceptabla.
En ansökan om kredit kan avslås om SEK:s granskning visar på starkt negativa miljö- och
sociala förhållanden, eller om nödvändig information inte erhållits och inte heller förväntas
erhållas.
SEK följer OECD:s ”Common Approaches”. Vid finansiering av projekt inom Kategori A och
Kategori B ska projektens uppfylla IFC:s ”Performance Standards” samt IFC:s riktlinjer för
miljö, hälsa och säkerhet. Vid exportkrediter samverkar SEK med Exportkreditnämnden (EKN).
Hantering, krav och beslut ska samordnas så att det svenska exportkreditsystemet i möjligaste
mån agerar enhetligt. SEK strävar också efter gemensamma krav och gemensamt agerande med
andra garantiinstitut och finansiella institutioner om miljö- och sociala frågor för att skapa större
möjlighet att påverka projekten. Det innebär att SEK, inom rimliga gränser, kan anpassa sina
krav till andra finansiella aktörer vid gemensam finansiering av projekt och verksamheter.
SEK ställer krav vid utlåning på ett proportionerligt sätt utifrån identifierad risk att en kränkning
av mänskliga rättigheter kan förekomma i samband med en transaktion. Vid risk för kränkning
av barns rättigheter ska särskild hänsyn krävas. SEK avstår från affärer då det bedöms finnas en
påtaglig oaktsamhet mot mänskliga rättigheter i samband med ett projekt eller verksamhet och
det inte kan visas av exportör eller slutkund att riskerna kommer hanterats i enlighet med FN:s
ramverk för företag och mänskliga rättigheter.
SEK deltar inte i affärstransaktioner med direkt eller indirekt koppling till svartlistade
jurisdiktioner. Under förutsättning att SEK inte bryter mot internationella sanktioner, kan vissa
undantag medges.
I fall då företag varit inblandade i väsentliga incidenter inom penningtvätt, korruption,
miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet eller arbetsförhållanden de senaste
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fem åren ska SEK säkerställa att sådana incidenter hanterats på ett tillfredställande sätt samt att
förebyggande åtgärder vidtagits.
Affärstransaktioner får inte innebära att skattemedel otillbörligen undanhålls. SEK accepterar
inte affärstransaktioner, vars primära och huvudsakliga syfte är skatteplanering. SEK kan, i
tillämpliga fall, kräva utökad skattetransparens
Vid finansiering av projekt eller verksamheter med potentiellt hög risk för korruption ska
motpartens uppförandekod och kontrollsystem avseende anti-korruption eller liknande
utvärderas. Om det framkommer anledning att anta att mutor eller andra otillbörliga förmåner
förekommit i samband med exportaffärer, så skall SEK omgående informera åklagare vid
Riksenheten mot korruption. Om det framkommer trovärdiga bevis på att mutor förekommit i en
transaktion/affär ska lämpliga åtgärder vidtas. Om beslut om den relevanta transaktionen/affären
ej har fattats, ska beslutet i avvaktan på att en fördjupad granskning blir klar, vara att inte lämna
krediten. SEK:s avtal ska, om möjligt, innehålla villkor som ger SEK rätten att, om affären redan
är ingången, stoppa fortsatta utbetalningar och att kräva återbetalning av utbetalda belopp.

Fördjupad hållbarhetsgranskning
Vid hög potentiell risk för negativ affärsetisk, miljö- eller social påverkan ska en fördjupad
hållbarhetsgranskning göras och vid behov uppföljning under kreditens löptid. Omfattning och
utformning av granskningen anpassas till finansieringens storlek, nivån på identifierade risker
och SEK:s möjlighet att påverka.


Fördjupad hållbarhetsgranskning ska genomföras vid utlåning till:



Kategori A- eller Kategori B-projekt



Projekt och verksamheter i länder med särkilt hög risk för korruption


Exportör eller i förekommande fall sökanden som är: - upptagen på någon av
Världsbanksgruppens respektive EBRD:s (European Bank of Reconstruktion and
Development) publika listor över svartlistade företag eller på någon Internationell
finansiell institutions (IFI:s) svarta lista,
 föremål för brottsutredning eller blivit dömd för mutbrott eller annat korrupt
beteende de senaste fem åren,
 SEK har anledning att tro att korruption förekommit i den aktuella affären.

Projekt eller verksamheter i konfliktdrabbade länder eller länder med särskilt hög
risk för brott mot mänskliga rättigheter.
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Motparten har varit inblandad i väsentliga incidenter de senaste fem åren avseende
penningtvätt, korruption, miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet
eller arbetsförhållanden.

Transaktioner med koppling till Icke-transparenta jurisdiktioner där
skattetransparens inte kunnat fastställas.
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