Ställningstagande för att beakta huvudsakliga negativa
konsekvenser för hållbarhetsfaktorer
Hållbarhet är en integrerad del i den verksamhet som Sparbanken i Karlshamn bedriver.
Sparbanken i Karlshamn har en stor möjlighet att bidra till en hållbar utveckling i
samhället. Vi verkar för en sund ekonomi hos våra kunder, ett bra arbetsklimat och goda
relationer med omvärlden.
Vi eftersträvar en grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som vi
investerar i. Vår rådgivning och våra investeringar bedrivs på ett ansvarsfullt sätt.
Vi vill aktivt bidra till att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle.

Intressenter
En viktig del i Sparbanken i Karlshamns ansvar i det finansiella systemet är att vi
säkerställer en långsiktig plan för vår finansiering. Sparbanken i Karlshamn strävar efter
att skapa ett värde mellan kunden och banken. En långsiktig relation är en viktig
hållbarhetsfaktor. Vi mäter kundnöjdheten via extern undersökning.
Vi för en kontinuerlig dialog med våra leverantörer. Hållbarhet är en aspekt när vi väljer
leverantör.
Det är viktigt att våra medarbetare mår bra och trivs med sitt arbete.
Medarbetarundersökning sker årligen. Det genomförs även årligen en
arbetsmiljöundersökning.

Investeringar
Sparbanken i Karlshamn strävar efter att exkludera företag bland annat som är
inblandade i produktion av kontroversiella vapen, pornografi, spelverksamhet, tobak och
förbränningskol.
I analysprocessen av enskilda investeringsobjekt identifieras och beaktas för varje
potentiell Investering inte enbart finansiella risker och möjligheter, utan även relevanta
hållbarhetsfaktorer som kan ha en inverkan på investeringsobjektet.
Vi noterar att även ansvarsfull investeringsverksamhet kan innefatta element med
negativa konsekvenser för hållbar utveckling. Vi har ambitionen att beakta huvudsakliga
negativa konsekvenser för hållbar utveckling för samtliga investeringsbeslut, enligt den
information och det data som aktuellt finns tillgängligt för oss.

Hållbarhet inom investerings- och försäkringsrådgivning
Sparbanken beaktar och hanterar miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade
händelser eller omständigheter som kan ha materiell negativ inverkan på värdet av
kunders investeringar.

Hållbarhet vid kreditgivning
Sparbanken i Karlshamn främjar en ansvarsfull utlåning bland annat genom att
riskbedöma kundens långsiktiga ekonomiska situation. Innan kreditbeslut lämnas sker en
noggrann prövning av återbetalningsförmågan för att säkerställa att inte kunden tar lån
över sin förmåga.

Hållbarhetsrisker är inkluderade i Sparbanken i Karlshamns ersättningspolicy
Vi anser att ersättningen till anställda ska vara konstruerad på så sätt att den inte
motverkar Sparbanken i Karlshamns långsiktiga intressen. Vårt ersättningssystem är
utformat så att det inte främjar intressen som står i strid med kundernas intressen eller
uppmuntrar till överdrivet risktagande gällande hållbarhetsrisker.

Etik och moral
Sparbanken i Karlshamns verksamhet ska präglas av ett etiskt och professionellt
agerande. Vårt arbete med etik, moral och regelefterlevnad är en integrerad del av
verksamheten. För att säkerställa att icke önskvärda händelser hanteras på ett ordnat
sätt finns policy och instruktioner för klagomål, incidentrapportering och visselblåsning.
Banken har styrdokument om intressekonflikter. Sparbanken i Karlshamn arbetar aktivt
och förebyggande för att motverka att banken används för penningtvätt, finansiering av
terrorism och annan finansiell brottslighet. Vikten av att vi känner våra kunder väl är
grunden i AML-arbetet (AML: åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering). Vi tar in
information om nya kunder och ställer löpande frågor till befintliga kunder i syfte att
känna våra kunder.

Ovan ställningstagande är publicerat 2021-04-27 och ersätter tidigare ställningstagande från
2021-03-19.

