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Financial risk
”Reputational risk”

HUMAN RIGHTS RISK
AND IMPACT

MR-risk i kundled
och kreditgivning



Screening Granskning Riskklass 
A, B, C

Beslut Uppföljning

EKN har ett riskbaserat synsätt

Transparensà Transparens 
högrisksituationer



• Förtydliganden i EKN:s hållbarhetspolicy
− Enhetlig syn på hållbarhetsrisk
− Vilka regelverk följer vi, och vilka är tillämpliga för företag
− Krav på våra kunder 

• Uppdaterade frågor i ansökan till EKN (under utrullning)
− Syfte: förenkla, förbättra och automatisera affärsbedömningen
− Vem är din kund?
− Var ska utrustningen användas?
− Vilken undersökning har ni gjort m a p miljö och MR? Resultat?

Bra att veta
När företag och banker 
har koll på MR-risker 

underlättas EKN:s 
beslutsprocess



EKN:s påverkansmöjligheter
• Stora projekt där EKN garanterar lån till projektägaren: 

− Krav på IFC:s Performance Standards och uppföljning under projektets 
löptid.

• Alla högriskaffärer
− Granska, ställa frågor, transparens.

• Samarbete med andra
− Exportörer, banker, andra exportkreditinstitut, 

ambassader. 
• Säga nej till en ansökan och få andra att följa efter

− Exempel: nya fossila utvinningsprojekt.

Investerar-
kollektivet





Bonusbilder



• Riskfaktorer:
− Sanktionsland
− ”KYCC” (risk: kredit, svenska staten, säkerhet),
− Slutanvändaren i högriskbransch för miljö eller MR. Utrustningen används i 

eller nära känsliga naturområden, nytt projekt eller stor expansion av 
verksamhet.

− Agentarvode, storlek på affär, högriskland korruption. Köpare eller garant i 
lågskatteland.

− Andra faktorer: militär köpare m fl
• Informationskällor: 

− Exportörens ansökan med uppföljande frågor
− Maplecroft/Verisk: mänskliga rättigheter
− Compliance Catalyst: KYCC / sanktioner

Screening



• Informationskällor:
− Reprisk och Googlesökning: identifiera möjlig påverkan och

negativ publicitet (OBS: sunt förnuft krävs)
− Nya projekt: Environmental and Social Risk Assessment (ESIA)

− > 100 MSEK > 2 years à IFC:s Performance Standards för
utvärdering av risk

− Exportörens policies och processer
− Frågor till exportör eller bank: ”Vi har hittat x, y, z. Vad är er 

bedömning av situationen?”
− Frågor till köpare/slutanvändare: ”Vi har hittat x, y, z. Hur har ni 

hanterat situationen och vad har ni gjort för att minska risken att 
det händer igen?

Granskning




