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Beskrivelse av konfidensialitetsnivåene
Informasjon som er publisert og/eller som kan deles uten begrensninger
Informasjon som er tiltenkt intern bruk, men som i liten grad vil skade
banken dersom den blir tilgjengelig for andre.
Informasjon som er tilgjengelig for alle ansatte i banken. Skal kun deles
eksternt med bakgrunn i lov eller rolle (politi, eksternrevisor,
internrevisor, Finanstilsynet mv)
Informasjon som kun enkelte internt har tilgang til, eksempelvis
innsideinformasjon eller sensitive beslutningssaker. Skal kun deles
eksternt med bakgrunn i lov eller rolle (politi, eksternrevisor,
internrevisor, Finanstilsynet mv)
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1 Formål
Retningslinjer gjelder ved kredittgivning til Sparebanken Møres næringslivskunder og skal sørge for
at Sparebanken Møre har en ansvarlig utlånspraksis som bidrar til bærekraftige initiativ og løsninger.
Bankens kredittrisikostrategi vektlegger at kundens kredittverdighet skal sees i et langsiktig perspektiv.
Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard, og skal ikke bli forbundet med aktiviteter,
kunder eller bransjer som har et tvilsomt renommé.
Flere bedrifter som banken har utlån til, driver virksomhet som vil ha påvirkning på miljøet. Gjennom
kredittgivningen har banken indirekte påvirkningsmuligheter på det ytre miljøet.
Retningslinjene angir bankens retningslinjer for bærekraftig og ansvarlig kreditt og stiller krav til
vurderinger ved kredittgivning og til oppfølging av Sparebanken Møres næringslivskunder. I
kredittgivningen skal kundenes påvirkning på klima, miljø og sosiale forhold inkluderes.

2 Bakgrunn
Sparebanken Møre sin visjon uttrykker at banken skal være «den fremste pådriveren for skaperglede
på Nordvestlandet». Banken engasjerer seg sterk i arbeidet med å bygge attraktive og bærekraftige
lokalsamfunn og har et uttalt mål om å være en pådriver for bærekraftig utvikling av regionen vår. Og
som bank kan vi tilrettelegge for at midler og muligheter møtes.
Retningslinjen gjelder for alle ansatte som er involvert i kredittgivning til næringslivskunder.

3 Ansvar
Hovedansvarlig for retningslinjene er Sparebanken Møres kredittavdeling. Retningslinjene er
ytterligere utdypet i bankens øvrige kredittrammeverk i form av kredittrisikostrategi og
kreditthåndbok. Sparebanken Møre skal utarbeide årlig rapportering om hvordan «Retningslinjer for
ansvarlig kreditt» etterleves. Dette skjer gjennom bla. bankens årlige bærekraftsrapportering.

4 Prinsipper og forpliktelser
Banken har sluttet seg til flere nasjonale og globale bærekraftsinitiativer,målsettinger og rammeverk,
som alle legger føringer for bankens arbeid innen bærekraft
• FNs bærekraftsmål
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•
•
•
•

Finans Norge – Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen
UNEP Fi «Principles for Responsible Banking» PRB
UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP
OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper

Det vises for øvrig til bankens overordnede bærekraftstrategi.

5 Overordnet bærekraftstrategi - kreditt
Flere bedrifter som banken har utlån til, driver virksomhet som vil ha påvirkning på miljøet. Gjennom
kredittgivningen har banken indirekte påvirkningsmuligheter på det ytre miljøet.
Sparebanken Møre skal fremstå med høy etisk standard. Banken skal ikke bli forbundet med
aktiviteter, kunder eller bransjer som har et tvilsomt renommé. Det skal ikke finne sted diskriminering
basert på kundens alder, kjønn, nasjonalitet, religion eller sivil status.
I henhold til bankens kredittpolicy skal det ikke ytes finansiering til kunder:
•
•
•
•
•
•

med virksomhet innen tobakk, pornografi og kontroversielle våpen
med vesentlig virksomhet rettet mot utvinning av energi fra fossilt brensel; kull, olje,
naturgass, oljeskifer og tjæresand
med vesentlig del av virksomheten og inntekten knyttet til kryptovaluta
vi har grunn til å tro ikke følger bankens retningslinjer for etikk og samfunnsansvar eller som
på andre måter driver virksomhet som strider med allmennhetens oppfatning av god etisk
atferd
har opptrådt uredelig overfor banken eller det er kjent at har opptrådt uredelig overfor andre
aktører eller hvor det er kjent at selskapet eller eiere har vært involvert i kriminell virksomhet
som driver i strid med offentlige lover, forskrifter og pålagte miljøkrav

6 Retningslinjer ved kredittgivning
ESG-scoring
Ved innvilgelse av kreditt og ved engasjementsoppfølging av bankens næringslivskunder skal det
gjennomføres en ESG-analyse. Analysen skal oppdateres årlig.
Analysen består av en rekke vurderingspunkter innenfor de tre ESG-dimensjonene:
• Miljø/klima (E)
• Samfunnsansvar (S)
• Virksomhetsstyring (S)
Vurderingene er også tilpasset næringslivskundenes bransjer. Basert på ovennevnte analyse får
næringslivskundene er ESG-score (høy, middels eller lav). Denne scoringen danner grunnlag for
beslutningsnivå og videre oppfølging av kundene mht. ESG-risiko og hvordan de arbeider med
bærekraft i sine virksomheter.
Data fra ESG-score fangstes og rapporteres. Banken har et eget porteføljerapporterings- og
oppfølgingssystem.
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Klimarisikovurdering
I alle nye kredittinnvilgelser skal det gjennomføres en ytterligere spesifikk vurdering av hvordan
klimarisiko (overgangsrisiko og fysisk risiko) påvirker engasjementets kredittrisiko. Herunder hvordan
overgangsrisiko og fysisk risiko har påvirkning på kundenes betjeningsevne og sikkerhet. I tillegg til å
vurdere hvordan klimarisiko påvirker næringslivskundenes forretningsmodell skal det også vurderes
hvordan næringslivskundens forretningsmodell påvirker miljøet/klima.
Oppfølging, kontroll og tiltak
Dersom banken er kjent med at noen av våre kunder opptrer i konflikt med bankens retningslinjer,
krav og forventninger, skal det etableres dialog med formål å oppnå endring og forbedring.
Klare, prinsipielle avvik fra retningslinjene opphever ordinære kredittfullmakter og forutsetter
behandling i bankens styre for beslutning om videre håndtering.

7 Green Bond Framework
Sparebanken Møre har etablert «Green Bond Framework». Midler under det grønne rammeverket
anvendes til å finansiere og/ eller refinansiere lån knyttet til energieffektive boliger og næringsbygg,
fornybar energi, samt lån til miljøeffektive og sirkulær økonomisk tilpassede produkter og tjenester og
prosesser innenfor havbruksnæringen. Swedbank har bidratt i utarbeidelsen av rammeverket,
Multiconsult har levert sin tekniske rapport og rammeverket har en uavhengig vurdering av Sustainalytics.

8 Offentliggjøring
Retningslinjene formidles ved offentliggjøring på Sparebanken Møres hjemmesider – www.sbm.no.
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