Pressmeddelande 26 januari 2012

Fortsatt uppåt för Ekobanken.
Tror på ökande hållbarhetskrav från bankkunder.
För 13:e året i följd redovisar hållbarhetsinriktade Ekobanken en fortsatt stadig
tillväxt under 2011, fortfarande utan en enda kreditförlust sedan starten.
Största ökningen av nya bankkonton märktes bland 70-talister och inom
barnsparandet.
– Många nya kunder är av olika skäl uttalat kritiska till hur det ser ut i bank- och
finanssektorn idag. Man ser inte minst en fördel i att genom vår utlåningspolicy veta
att de egna och barnens sparpengar används till att finansiera hållbara
verksamheter, säger Kristoffer Lüthi, vice VD på Ekobanken.
Ekobankens balansomslutning ökade under år 2011 med 15 procent till 489 miljoner
kronor. Bankens utlåning till hållbara verksamheter och projekt ökade i ungefär
samma grad, med 14 procent. Resultatet var positivt och kursen på
medlemsandelarna skrevs upp med 4,6 procent.
Ekobanken är ensam i landet med att låna ut spararnas pengar enbart till ekologiskt,
socialt eller kulturellt hållbara verksamheter och projekt. Utlåningen är transparent
och redovisas öppet, vilket också är unikt i Sverige.
Idag är möjligheten för svenska bankkunder att välja hållbarhetsinriktade bankkonton
generellt kraftigt eftersatt. Man kan jämföra med det som kallas etiskt fondsparande
som har en marknadsandel på omkring 10 procent av fondsparandet, medan etiskt
och hållbart inriktat bankkontosparande i stort sett inte erbjuds alls på marknaden.
Det får stor betydelse eftersom bankkontosparandet i Sverige är hushållens största
sparform och uppgår till över 1.100 miljarder kronor (enligt SCBs sparbarometer).
– Här finns en jättepotential som vi tror kan utvecklas starkt framöver genom ökade
konsumentkrav. Vi hoppas att allt fler inser att inte bara den egna konsumtionen utan
även de egna kontosparpengarna skapar fotavtryck och är med och påverkar hur
samhället och världen utvecklas, säger Kristoffer Lüthi.
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