
 1(1) 

Pressmeddelande 
Stockholm 13 september 2018 

 
 

För tredje året i rad inkluderas SEB som enda nordiska bank, i Dow Jones Sustainability Index, den 
globalt mest erkända hållbarhetsrankningen för investerare. 

Rankningen baserar sig på ett omfattande frågematerial med detaljerade kriterier inom ett 20-tal 
kategorier kopplade till ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar. 

- Att vi finns med även i år visar att vi har ett hållbarhetsarbete av god kvalitet och att det allt 
mer är en naturlig del av vår affär, säger Marie Baumgarts, SEB:s hållbarhetschef.  

 

Förväntningarna från omvärlden på att näringslivet ska bidra till hållbar utveckling ökar. Samtidigt har 
SEB som ambition att vara ledande inom hållbarhet i finansbranschen. 

- Vi kommer att stärka vårt hållbarhetsarbete än mer framöver, både vad gäller att integrera 
sociala, miljö- och styrningsrelaterade aspekter i våra befintliga processer, liksom att utveckla 
produkter och hitta nya affärsmöjligheter. Det är en förutsättning för att vi långsiktigt ska kunna 
stötta våra kunder och bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Marie Baumgarts. 

 

Dow Jones Sustainability Index är ett samarbete mellan S&P Dow Jones Indices och kapitalförvaltaren 
RobecoSAM, som är specialiserad på hållbara investeringar. 
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SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att 
skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska 
länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är 
vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella 
prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 30 juni 2018 uppgick koncernens 
balansomslutning till 2 818 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 838 miljarder kronor. Läs mer om SEB på 
http://www.sebgroup.com/sv. 
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