Ecsters Gröna finansiering
Klimatförändringen är en av de största utmaningarna och hoten i vår tid. Det är nödvändigt
att minska utsläppen av växthusgaser och det kräver stora förändringar av den globala
konsumtionen, transporter och energiproduktion.
Ecster har en grön finansiering via Handelsbankens godkända gröna tillgångar som är ett lån
som stödjer övergången till minskade koldioxidutsläpp och hållbar utveckling. Alla Godkända
gröna tillgångar ska bidra till ett eller flera av följande globala kriterier:
1.Minskning: Minska skadliga utsläpp av växthusgaser, antingen genom att förbättra och
omvandla befintliga tillgångar genom meningsfulla uppgraderingar och ombyggnationer,
eller genom att investera i nya tillgångar som använder teknik med låga koldioxidutsläpp och
miljöanpassade lösningar.
2. Anpassning: Investeringar i klimatanpassning för att bättre klara effekterna av
klimatförändringen, öka motståndskraften mot klimatförändringen och förväntade förändringar i lokalt klimat och närmiljö, exempelvis ökad nederbörd, ökad risk för översvämning
och stigande havsnivåer.
3. Ekosystem och miljö: Stödja miljöinvesteringar som har en positiv miljöpåverkan, annan
än att direkt reducera klimat förändringen.
Exkludering
Tillgångar som ingår i det gröna obligationen kommer inte att kopplas till produktion av fossil
energi, kärnkraft, forskning och/eller utveckling inom vapen- och försvarsindustrin, utvinning
av naturresurser med potentiell negativ miljöpåverkan (såsom sällsynta jordartsmetaller
eller fossila bränslen), spelverksamhet, alkohol, pornografi eller tobak.
Gröna obligationer kommer att användas av Handelsbanken för att finansiera eller
refinansiera lån och investeringar (”Godkända gröna tillgångar” ) som främjar övergången till
hållbara och klimatanpassade ekonomier med låga koldioxidutsläpp samt förbättringar för
miljö och ekosystem. Kommer enbart att användas för att finansiera eller refinansiera lån
och investeringar i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien som
uppfyller de kategorier och kriterier som beskrivs nedan.
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IV.
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Hållbara transporter som minskar utsläpp av växthusgaser
Miljömässigt hållbar förvaltning av levande naturresurser som hållbart skogsbruk
Gröna byggnader som ger minskning av energiförbrukningen
Förebygga och kontrollera föroreningar, Energiåtervinning av avfall och
Avfallshantering
Förnybar energi Solkraft Finansiering av solkraftanläggningar och fristående
solkraftsparker, samt investeringar i tillhörande infrastruktur såsom
nätanslutningar. Vattenkraft Finansiering av vattenkraftsanläggningar och

VI.

relaterad infrastruktur såsom renovering av dammar, nya eller modifierade
nätanslutningar och elektriska transformatorstationer. Vindkraft Finansiering av
vindkraftsanläggningar och relaterade infrastrukturinvesteringar såsom
nätanslutningar och elektriska transformatorstationer. Geotermisk energi
finansiering av anläggningar för utsläppsfri geotermisk värme och kyla och
tillhörande infrastruktur, såsom nätverk, värmepumpar och värmeväxlare
Hållbar förvaltning av färskvatten och spillvatten.
Kvalitetsförbättringar av färskvattenförsörjningen och/eller behandling av
spillvatten.

Process för utvärdering och urval
Det finns fler rutiner för att kartlägga, analysera och godkänna Gröna tillgångar.
De godkända Gröna tillgångarna definieras i Ramverket och godkänns av Green
Finance Committeé dvs Handelsbankens hållbarhetsråd för gröna produkter samt
dokumenteras och följs upp i det Gröna Registret
Bedöma och fastställa typ av Grön tillgång, dess efterlevnad
av kategorierna för godkänd grön användning av emissions likviden i Ramverket,
validera finansieringens syfte och granska efterlevnaden

Förvaltning av emissionslikviden
Ett belopp motsvarande nettolikviden från en emission i enlighet med ramverket för gröna
obligationer placeras i en öronmärkt portfölj (den ”Gröna portföljen”)

Handelsbanken kommer att publicera en årlig rapport på sin webbplats
(www.handelsbanken.se /ir) med detaljer om fördelningen av nettolikviden från den gröna
obligationen och överensstämmelse med de Gröna villkoren.
Rapporteringen kommer att innehålla information om de Godkända gröna tillgångarna och
en sammanfattning av Handelsbankens verksamhet inom gröna obligationer under
föregående år, samt information med exempel på hur de Godkända gröna tillgångarna följer
kriterierna i Ramverket.

