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Resurs Bank ställer sig bakom FN:s 
principer för ansvarsfull 
bankverksamhet
Resurs Bank har officiellt undertecknat FN:s principer för 
ansvarsfull bankverksamhet (PRB) – ett ramverk för en hållbar 
bankbransch som utvecklats genom partnerskap mellan banker 
över hela världen som tar sin utgångspunkt i FN:s Miljöprograms 
Finansinitiativ (UNEP FI).

Principerna är det ledande ramverket för att säkerställa att bankernas 
strategi och praxis överensstämmer med den vision som samhället har 
satt upp för framtiden i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling 
samt Parisavtalet om klimatförändringar.

Banker som har undertecknat principerna ställer sig bakom att med 
utgångspunkt i en ambitiös hållbarhetsstrategi arbeta för att integrera 
hållbarhet i hjärtat av sin verksamhet, samtidigt som de kan positionera 
sig positivt inom hållbar finansiering.

- Att ställa oss bakom FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet är 
ett naturligt steg i det hållbarhetsarbete vi bedriver på alla nivåer just 
nu. Vi ser stora möjligheter i att anpassa vår pågående 
hållbarhetsagenda till ramverket med ambitionen att kontinuerligt 
stärka och förbättra vårt sätt att arbeta på både operativ och strategisk 
nivå, säger Nils Carlsson, vd för Resurs Bank

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet kommer från och med 
nu att bli en integrerad del av Resurs hållbarhetsstrategi (se detaljer 
nedan) och verksamheten framöver.

- Som finansiell aktör på den nordiska marknaden har vi ett tydligt och 
betydande ansvar att bidra på alla sätt vi kan för att förbättra vår 
påverkan inom alla hållbarhetsområden. Att ansluta sig till FN:s 
principer för ansvarsfull bankverksamhet är både perfekt tajmat med 
ständiga förbättringar men också ett bra verktyg och ramverk för oss 
att ytterligare driva verksamheten ännu närmare våra intressenter och 
identifiera behov och utvecklingsområden, säger Henrik Linder, nordisk 
hållbarhetschef på Resurs Bank.

Genom att underteckna PRB förbinder sig Resurs att anpassa sin 
affärsstrategi för att bidra till de globala målen för hållbar utveckling 
samt att utvärdera företagets möjligheter att bidra till Parisavtalets 1,5-
gradersmål.

Fakta
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 består av fem prioriterade fokusområden: Resurs hållbarhetsstrategi
Etiska och ansvarsfulla affärer, Hållbar kreditgivning, Miljö, Socialt 
ansvar och Hållbara medarbetare. Varje fokusområde har tydliga mål 
och KPI: er för att möjliggöra såväl integrering i verksamhetens affär 
som mätbara och konkreta framsteg.

Principerna för ansvarsfull bankverksamhet (PRB) har utvecklats 
gemensamt av FN:s Miljöprograms Finansinitiativ (UNEP FI) och den 
globala finanssektorn genom en unik och omfattande samrådsprocess. 
Mer information om principerna för ansvarsfull bankverksamhet: www.
unepfi.org/responsiblebanking

För mer information:
Nils Carlsson, CEO,   +46 766 44 77 00nils.carlsson@resurs.se
Henrik Linder, Nordic Sustainability Manager,  henrik.linder@resurs.se
+46 790 66 09 06

OM RESURS HOLDING
Resurs Holding verkar genom dotterbolaget Resurs Bank och har sedan 
starten 1977 byggt upp en kundbas på 6 miljoner privatkunder i 
Norden, och är en ledande partner för både butik och e-handel. Resurs 
vill skapa balans i människors vardagsekonomi. Baserat på det byggs 
erbjudanden och tjänster inom lån, sparande och betalningar som 
utgår från människors liv och vardag. Resurs Bank har sedan 2001 en 
bankoktroj och står under tillsyn av Finansinspektionen. 
Resurskoncernen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och 
Finland. Vid utgången av det tredje kvartalet 2022 uppgick antalet 
anställda till 606 personer och låneboken till 35,7 miljarder SEK. Resurs 
Holding är noterat på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer
Resurs Bank ställer sig bakom FN:s principer för ansvarsfull 
bankverksamhet

http://www.unepfi.org/responsiblebanking
http://www.unepfi.org/responsiblebanking
mailto:nils.carlsson@resurs.se
mailto:henrik.linder@resurs.se
https://storage.mfn.se/47b1988d-6ef0-48e5-a27f-fa2f8e3c5f11/resurs-bank-staller-sig-bakom-fn-s-principer-for-ansvarsfull-bankverksamhet.pdf
https://storage.mfn.se/47b1988d-6ef0-48e5-a27f-fa2f8e3c5f11/resurs-bank-staller-sig-bakom-fn-s-principer-for-ansvarsfull-bankverksamhet.pdf

