Pressmeddelande 28 november 2019

I dag presenterades årets upplaga av Fair Finance Guide och för femte året i rad är Ekobanken på
första plats när det gäller Sveriges banker och deras hållbarhetsbetyg! I granskningen ser man över
hur hållbart bankerna investerar och lånar ut pengar och hur det påverkar människor och miljön.
– Vi arbetar hårt för att säkerställa att vår bank är hållbar i alla led och att vår affär bidrar till ett annat
finansiellt tankesätt. Att vi återigen kommer på första plats i den här granskningen gör mig stolt och det
är fantastiskt roligt att se att vårt sätt att arbeta är hållbart i längden, säger Maria Flock Åhlander,
ekonomi- och hållbarhetschef och vice VD, på Ekobanken.
– Ekobanken är en unik bank. Det vi arbetar med är det ni ser, vi har inga sidospår utan arbetar bara
med att pengarna ska bidra till ett hållbarare samhälle när de är på banken. Dessutom relaterar
numera våra kunder sin verksamhet till de globala målen. Det gör att de, och i förlängningen deras
nätverk, ytterligare ökar sitt hållbarhetsfokus, säger Annika Laurén, vd på Ekobanken.
Om Fair Finance Guide
Fair Finance Guide har funnits sedan 2009 och är ett internationellt initiativ som granskar Sveriges sju
största banker och två av de mindre bankerna som valt att prioritera hållbarhet i sin verksamhet.
Initiativet finansieras med stöd från Sida. Du hittar hela undersökningen här.
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_________________________________________________________________________________
Ekobanken är en värderingsdriven medlemsbank som ägs av 2470 medlemmar/andelsägare och har
ca 6500 kunder. Ekobanken startade 1998 vill göra samhället mer mänskligt och mer ekologiskt,
socialt och kulturellt hållbart genom att ställa kapital till förfogande för den omställning världen behöver
nu och framöver. Vi vill medverka till ett finansiellt system där pengarna är till för människan. Banken
är en del av en den internationella bankrörelsen Global Alliance for Banking on Values (gabv.org).
www.ekobanken.se

