
Side 1 
 

   

Politik for Samfundsansvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November, 2021 



Side 2 
 

Nykredits samfundsansvar 
 
 
Formål og tilgang 
Nykredits tilgang til samfundsansvar har rødder i vores historie, i vores ejerskab og i vores 
størrelse. For os er samfundsansvar hverken noget nyt eller moderne – det er forankret i 
vores måde at drive virksomhed på.  
 
I mere end 165 år har vi hjulpet danske familier til at eje deres egen bolig og danske 
virksomheder til at vokse. Vi er udsprunget af andelsprincippet og er i dag primært ejet af en 
forening af kunder. Det betyder, at vores formål først og fremmest er at drive finansiel 
virksomhed til gavn for kunderne. 
 
I dag er vi landets største udlåner, den største til boligejerne og en af de største til små- og 
mellemstore virksomheder, til landbruget og til boligsektoren. Vi er hele Danmarks 
kreditgiver. 
 
Det medfører et særligt ansvar for at drive en forretning, der bidrager til langsigtet, stabil og 
bæredygtig udvikling til gavn for kunderne og for samfundet. 
 
Samfundsansvar er derfor en integreret del af vores værdigrundlag, strategi og 
kerneforretning og omfatter daglige handlinger og holdninger i hele organisationen.  
 
Vores værdigrundlag – udtrykt i Nykredit-fortællingen – udstikker seks løfter til dem, der 
betyder mest for os: vores kunder, partnere i Totalkredit, samfundet, medarbejdere, ejere 
og investorer. Vores strategi sætter en samlet retning for hele virksomheden.  
 
Denne politik sætter rammerne for, hvordan vi integrerer samfundsansvar i forretningen. 
Politikken for samfundsansvar er en overordnet politik, som gælder alle medarbejdere i hele 
koncernen. Politikken udmøntes bl.a. gennem en række andre politikker. 
 
Forpligtelser 
Nykredit vil bidrage til en langsigtet, stabil og bæredygtig udvikling af samfundet.  
 
Vi forpligter os derfor til at arbejde dedikeret på at minimere negative effekter af vores 
forretning og på at bidrage positivt til samfundet ved at skabe størst mulig fælles værdi for 
vores ejere, vores kunder og samfundet som helhed. Vi forventer, at alle vores 
medarbejdere bærer denne bevidsthed med sig hver dag.  
 
Nykredits primære forretningsaktiviteter er inden for bank- og realkreditvirksomhed samt 
inden for ejendomsmæglervirksomhed, administration og forvaltning af investeringsfonde, 
leasing og forsikringsformidling. Vi vil, hvor relevant, indarbejde økonomiske, sociale og 
miljømæssige hensyn samt respekt for menneskerettighederne i vores forretningsaktiviteter i 
tæt dialog med vores kunder og interessenter. 
 
Som Danmarks største kreditgiver og med kontakt til mere end 1 million kunder er vores 
finansielle styrke af stor betydning for udviklingen i det danske samfund. Vores evne til at 
yde de lån, som boligejere, boligorganisationer, landbrug og virksomheder har brug for, når 
de har behov for det, er en central del af vores samfundsansvar. Derfor har vi givet et løfte 
om at være til stede og bidrage til udvikling i hele Danmark både i gode og dårlige tider. Det 
vil vi indfri bl.a. ved at opretholde et aktivt udlån i alle dele af Danmark samt generelt at 
have ansvarlige relationer til vores kunder og en ansvarlig kredit-, kapital- og risikopolitik. 
 
Vi vil også gøre, hvad vi kan, for at skabe et grønnere Danmark for vores børn og de 
kommende generationer. Vi vil gøre det nemmere og billigere for vores kunder at træffe 
grønne valg og sætte bæredygtige aftryk – både som boligejere og opsparere og som 
virksomheder og investorer. Det skal bidrage til, at de boliger, bygninger, landbrug og 
virksomheder vi finansierer, bliver så bæredygtige som muligt. 
 
Vi vil samtidig være en ansvarlig arbejdsgiver ved at sikre løbende udvikling og 
opkvalificering af vores medarbejdere, så de til hver en tid står stærkt på et stadig mere 
omskifteligt arbejdsmarked.   
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Vi vil investere ansvarligt og bæredygtigt både, når vi investerer vores egne midler, og når vi 
investerer på vegne af kunder. Vi arbejder ud fra en grundtanke om, at virksomheder, der 
arbejder med bæredygtighed og ønsker at være en del af løsningen frem for problemet, er 
bedre investeringer. Samtidig skal vores investeringer til enhver tid leve op til høje danske 
og internationale standarder for ansvarlige investeringer. Vi vil tilbyde vores kunder 
investeringsprodukter af høj kvalitet både når det gælder konkurrencedygtige afkast og 
bæredygtighed, og vi vil videreudvikle nye metoder og produkter, der kan bringe vores 
kunder videre med deres ambitioner for bæredygtige investeringer. 
 
Vi vil være ambitiøse i forhold til at reducere vores direkte og indirekte klima- og miljøaftryk, 
når vi indretter vores bygninger og arbejder med vores transport-, energi- og 
ressourceforbrug. Vi vil også være ambitiøse, når vi som indkøber stiller krav til miljø og 
menneskerettigheder hos vores leverandører. Det er både vores ansvar som stor virksomhed 
og samtidig en vigtig komponent i vores omkostningseffektivitet.          
 
Vi vil forebygge korruption og forebygge, at koncernen bliver misbrugt til hvidvask, 
finansiering af terrorisme og skatteunddragelse. Vi vil behandle data sikkert, og i en digital 
verden, hvor kriminalitetsmønstre ændrer sig hastigt, vil vi også arbejde målrettet med at 
forebygge cyberangreb. 
 
Udgangspunkt i nationale og internationale standarder 
Vi overholder til enhver tid gældende dansk og international lovgivning.  
 
Vi baserer samtidig vores arbejde på en række danske og internationale aftaler og 
standarder. 
 
Vi har tilsluttet os Global Compacts 10 principper for ansvarlig virksomhedsdrift, som 
omfatter respekten for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-
korruption.  
 
Vi har tilsluttet os FN’s principper for ansvarlig bankdrift (PRB), og arbejder i forlængelse af 
disse på at sikre, at Nykredits strategi og forretning bidrager til en bæredygtig udvikling i 
overensstemmelse med samfundets mål. 
 
Vi har tilsluttet os FN’s principper for ansvarlige investeringer (PRI), og indarbejder derfor 
miljø, sociale forhold og ledelsesforhold (ESG) i vores investeringspraksis. Vi udøver aktivt 
ejerskab, og investerer med respekt for internationale retningslinjer om 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Vi ønsker at leve op 
til den danske regerings anbefalinger for ansvarlige investeringer og til Komite for God 
Selskabsledelses anbefalinger om aktivt ejerskab. 
 
Vi støtter og anvender hvor relevant OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder 
og FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv.  
 
Vi ønsker at bidrage til opfyldelsen af FN’s 17 verdensmål med udgangspunkt i, hvor 
Nykredit i kraft af sin forretning har mulighed for at gøre en forskel. 
 
Organisering og rapportering 
Bestyrelsen for Nykredit A/S godkender Nykredits politik for samfundsansvar, som opdateres 
årligt. Bestyrelsen orienteres minimum en gang årligt om arbejdet med samfundsansvar, 
ofte i forbindelse med udgivelse af den lovpligtige rapportering. 
 
Koncerndirektionen udgør Nykredits Komité for samfundsansvar. Koncerndirektionen 
godkender Nykredits prioriteter for arbejdet med samfundsansvar, som er baggrunden for at 
udmønte samfundsansvaret i initiativer, forretningsgange, produkter og processer, og 
monitorerer implementeringen heraf.  
 
Ansvaret for at udmønte Nykredits samfundsansvar ligger hos de relevante stabs- og 
forretningsenheder. Enheden People & Identity / Eksterne relationer & Samfundsansvar 
koordinerer og kommunikerer arbejdet med samfundsansvar, herunder den årlige 
rapportering, på tværs af koncernen. 
 
Nykredit rapporterer én gang årligt om sit samfundsansvar efter reglerne i §135 i 
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 
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og principperne i Global Compact, ligesom vi rapporterer på vores bidrag til FNs 17 
verdensmål. 
 
Politikker, som bidrager til at udmønte politik for samfundsansvar 
Størstedelen af Nykredits interne og eksterne politikker og retningslinjer bidrager til at 
udmønte koncernens samfundsansvar på forskellige områder. Et overblik over eksterne 
politikker kan findes på https://www.nykredit.com/om-os/organisation/politikker/. 
 
 
 
 
 
Godkendt af bestyrelsen i  

- Nykredit A/S d. 03.11.2021 
- Nykredit Realkredit A/S d. 03.11.2021 
- Totalkredit A/S d. 02.11.2021 
- Nykredit Bank A/S d. 01.11.2021 
- Nykredit Portefølje Administration A/S d. 01.11.2021 
- Nykredit Leasing A/S d. 01.11.2021 
- Nykredit Mægler A/S d. 04.11.2021 

 
Dokumentansvarlig: Trine Ahrenkiel/Jens Theil/Uffe Lembo, Eksterne relationer & 
Samfundsansvar 

https://www.nykredit.com/om-os/organisation/politikker/

