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Hållbarhetsrelaterade upplysningar  

Nordnet Bank AB (LEI: 549300JSC82O1L4XV837) 
Version 1.4, Uppdaterad 2023-03-21 

 
Följande redogörelse ska betraktas som Nordnet Bank AB:s (”Nordnet”) hållbarhetsarbete 

utifrån disclosureförordningen (förordning (EU) 2019/2088). 

Integrering av hållbarhetsrisker  

Med hållbarhetsrisk avses en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller 

omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande 

negativ inverkan på investeringens värde.  

Nordnet är en finansmarknadsaktör enligt disclosureförordningen eftersom bolaget 

erbjuder den finansiella produkten individuellt pensionssparande (IPS). I Nordnets olika 

typer av depåer är det kunderna som fattar investeringsbesluten, det vill säga i vilka fonder 

och/eller andra värdepapper de vill investera. Nordnets utbud av värdepapper har inte 

begränsats med hänsyn till hållbarhetsrisker, eftersom bolagets affärsmodell bygger på att 

erbjuda kunder tillgång till ett brett utbud av investeringsalternativ. Mot bakgrund av detta 

anser sig Nordnet inte kunna integrera hållbarhetsrisker i processer för investeringsbeslut.  

Nordnet är även en finansiell rådgivare enligt disclosureförordningen eftersom bolaget 

tillhandahåller försäkringsrådgivning avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter 

(kapitalförsäkring) som erbjuds av Nordnet Pensionsförsäkring AB. Nordnets 

försäkringsrådgivning avser endast försäkringsskalet. Det är kunderna som fattar 

investeringsbesluten, det vill säga i vilka fonder och/eller andra värdepapper de vill placera 

sitt försäkringskapital. Mot bakgrund av detta anser sig Nordnet inte kunna integrera 

hållbarhetsrisker i sin försäkringsrådgivning. 

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer  

I Nordnets olika typer av depåer är det kunderna som fattar investeringsbesluten, det vill 

säga i vilka fonder och/eller andra värdepapper de vill investera. Nordnets utbud av 

värdepapper har inte begränsats utifrån ett hållbarhetsperspektiv, eftersom bolagets 

affärsmodell bygger på att erbjuda kunder tillgång till ett brett utbud av 

investeringsalternativ. Mot bakgrund av detta anser sig Nordnet inte kunna beakta 

investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i egenskap av 

finansmarknadsaktör. 

 

 



 

Nordnet Bank AB  |  Box 30099  |  SE- 104 25 Stockholm   |  T +46 10 583 30 00  |  F +46 10 583 330 65 

 nordnet.se  |  Org.nr. 516406-0021 |  Innehar F-skattesedel  | Styrelsens säte: Stockholm 

 

Inget beaktande av de negativa konsekvenserna av försäkringsrådgivning för 

hållbarhetsfaktorer 

Nordnet beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i 

sin försäkringsrådgivning eftersom det är kunderna som fattar investeringsbesluten, det vill 

säga i vilka fonder och/eller andra värdepapper de vill placera sitt försäkringskapital. 

Ersättningspolicy  

Nordnet tillämpar en ersättningsstrategi som syftar till att stimulera anställda att leverera 

hållbara resultat som är förenliga med Nordnets strategiska mål, aktieägarnas och 

kundernas intresse samt en sund och effektiv riskhantering.  

Nordnet erbjuder konkurrenskraftiga ersättningar som baseras på affärsmässiga behov 

och som bestäms oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 

läggning, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Ersättningsystemet i 

Nordnet syftar till att attrahera, motivera och behålla personal med förmåga, erfarenhet 

och färdigheter att leverera på Nordnets strategi i enlighet med Nordnets värderingar. 

Den grundläggande principen är att anställda i Nordnet har fast ersättning, som baseras 

på karaktären och ansvaret i den anställdes roll, de individuella resultaten och 

marknadsförhållanden. Pensionsförmåner erbjuds i enlighet med kollektivavtal, regler och 

praxis i det land där den anställde är permanent bosatt. Rörlig ersättning förekommer i 

mycket begränsad omfattning. Den rörliga ersättningen är av engångskaraktär och 

används för att t ex premiera medarbetare som, i enlighet med Nordnets mål och 

värderingar, har levererat över förväntan i slutskedet av ett kritiskt projekt. Bristande 

efterlevnad av externa eller interna regelverk och föreskrifter eller brister i riskhantering är 

omständigheter som kommer att betraktas som oförenliga med Nordnets värderingar. 

Ett sunt risktagande ingår i Nordnets affärsstrategi och ersättningssystemet är utformat för 

att motverka alltför stort risktagande och uppmuntra anställda att leverera hållbara resultat 

som överensstämmer med de strategiska målen. Nordnet integrerar etiska, sociala, 

miljörelaterade och ekonomiska överväganden i sina affärsbeslut och vårt 

ersättningssystem bedöms vara förenligt med dessa överväganden. 
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Versionshistorik 

Version Beskrivning av förändringar Datum 

1.0 Första versionen av dokumentet 2021-06-30 

1.1 Ändring mot bakgrund av att portföljförvaltning samt 

investeringsrådgivning till kund har upphört.  

2022-09-20 

1.2 Bankspecifik version. 2022-09-30 

1.3 Ändring mot bakgrund av att samförvaltning upphört. 2022-12-05 

1.4 Tillägg med anledning av att IPS har identifierats som en 

pensionsprodukt och att Nordnet således är en 

finansmarknadsaktör, ändring avseende 

portföljförvaltning och investeringsrådgivning samt 

ändring avseende ersättningspolicy. 

2023-03-21 

 


