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Hvordan forholder en stor norsk bank seg 
til klimarisiko? Perspektiver fra DNB



Vi skal være med å drive det 
grønne skiftet 
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1) Exposure at default
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Total issuance

Vi integrerer ESG i daglig drift

Fornybar eksponering1)

Milliarder kroner
Bærekraftige obligasjoner i

Norden
Milliarder kroner

Leverandører må oppfylle ESG-krav

ESG skal integreres i all aksjeanalyse

ESG er en integrert del av kredittprosessen

Karbonavtrykk måles for alle DNB-fond

3



Vi finansierer bærekraftig 
vekst gjennom lån og 
investeringer

Likestilling og 
mangfold

Bærekraftige lån og 
investeringer

Mestre egen 
økonomi

Bekjempe 
økonomisk 

kriminalitet og 
bidra til en 

trygg digital 
økonomi 

450
milliarder

til finansiering av fornybar 
energi og infrastruktur frem 

mot 2025

130
milliarder

til finansiering av grønn 
eiendom frem mot 2025

I 2020 skal alle nye og 
refinansierte shippinglån
inkludere en klausul om 

ansvarlig 
resirkulering 

av skip

DNB skal bidra med 

200
millioner

i Vekstlån til bedrifter som 
trenger kapital for å vokse

DNBs oppstartsloser skal
hvert år hjelpe minst 

5000 
oppstartsbedrifter 

ESG 
inngår som en del av 

vurderingen for lån over 8 
millioner til bedrifter



Er klima en driver for disrupsjon? 



DNB-forvaltning: CO2 –avtrykk i porteføljen 

Tonn CO2 per 1 million USD inntekt 



Aksjeanalyse



1.940
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12.1 – selfie av Ida i kredittkomiteen?  
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Hvor grønt er grønt nok? 
Overgang Lysegrønn Middels grønn Mørkegrønt



Overgang Lysegrønn Middels grønn Mørkegrønt



Internasjonalt    
samarbeid og dialog
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