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  Politik for Environmental, Social and 
Governance (ESG) 

Formål 

EKF har et samfundsmæssigt ansvar for at sikre den størst mulige bæredygtighed i de forretninger, vi 

deltager i. Environmental, Social and Governance også kendt som ESG udgør grundelementerne i 

bæredygtighed. I en forretningsmæssig sammenhæng handler bæredygtighed om virksomhedens eller 

projekters forretningsmodel, dvs. hvordan dets produkter og ydelser bidrager til en bæredygtig 

udvikling. Baseret på internationale regelsæt for området sætter vi standarder for os selv, vores 

kunder, samarbejdspartnere og leverandører. Med udgangspunkt i risikostyring og ansvarlighed inden 

for ESG samarbejder vi med vores kunder og andre interessenter om fælles værdiskabelse og 

fremtidssikring af de projekter, vi deltager i. Derudover arbejder EKF internationalt for ensartede høje 

ESG-krav til statslige finansielle institutioner, og derved medvirker vi til ensartede konkurrencevilkår til 

gavn for vores kunder. 

Baggrund 

EKF er et vigtigt erhvervspolitisk instrument for dansk eksport og internationalisering. Når EKF yder 

eksportkreditter m.v., styrkes danske eksportvirksomheders mulighed for at investere og gøre 

forretninger. EKF varetager således en central funktion for mange danske eksportører og deres 

eksportmuligheder, idet eksportkredit er et vigtigt konkurrenceparameter for danske virksomheder i 

den internationale konkurrence. Derved bidrager EKF til vækst, indtægter og arbejdspladser i Danmark. 

EKF repræsenterer derudover regeringen iht. separat instruks i sager vedrørende eksportkreditpolitik 

nationalt og internationalt. Indenfor rammerne af Lov om EKF – Danmarks Eksportkredit er arbejdet 

med ESG baseret på internationale standarder., EKF’s politik for ESG definerer, hvordan EKF opfylder 

lovmæssige forpligtigelser og internationale standarder for miljø og sociale forhold samt 

antikorruption.  

Anvendelsesområde 

ESG-politikken gælder for alle i EKF. Interne retningslinjer og forretningsgange vedrørende sociale 

forhold, menneskerettigheder1, arbejdstagerrettigheder, miljø, klima, antikorruption og skattetænkning 

skal udarbejdes i overensstemmelse med denne politik. 

 

Definitioner  

ESG står for Environment (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (ledelse) og dækker over 

væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens 

sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle selskabsledelse. EKF oplyser om ESG og giver 

eksterne interessenter viden om, hvordan vi integrerer miljø og sociale forhold i vores 

forretningsaktiviteter.  

  

EKF’s arbejde med ESG hviler på internationalt anerkendte standarder som FN’s principper og 

retningslinjer, særligt FN Global Compacts- principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 

 
1 Menneskerettigheder defineres iht. Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and 

Political Rights og International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Tilsammen kaldes de 

International Bill of Human Rights 



 

 miljø og antikorruption, samt FN´s Retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECD’s 

Retningslinjer for Multinationale Virksomheder angiver, hvordan EKF og andre virksomheder løbende skal 

håndtere negative indvirkninger på områder som menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø 

og antikorruption. OECD Common Approaches2 og Equator Principles angiver, hvordan EKF skal vurdere, 

mitigere og håndtere miljø og sociale forhold i projekter og forretninger. For at overholde vores 

forpligtigelser anvender EKF IFC Performance Standards samt Verdensbankens retningslinjer som 

internationalt rammesæt for at identificere og håndtere miljømæssige og sociale risici i projekter. 

Begge rammesæt bygger på konventioner og principper for miljø og sociale forhold, som det 

internationale samfund har vedtaget.  

Klima 

EKF ønsker at bidrage til en grøn og bæredygtig omstilling igennem sin egen forretningsførelse og de 

projekter, EKF deltager i,således at følgerne af en global opvarmning begrænses og undgås. Det er 

EKF’s ambition at fremme en bæredygtig omstilling, der er i overensstemmelse med Parisaftalen og 

dens målsætninger. EKF har til det formål udviklet en klimapolitik, som sætter rammerne for vores 

indsatser. Læs klimapolitikken her 

 

Beskrivelse 

Fælles værdiskabelse 

EKF’s eget arbejde med ESG skal give værdi til både vores kunder, samfundet og EKF. Med 

udgangspunkt i EKF’s store erfaring med vurdering og håndtering af ESG-forhold i forretninger, vil EKF 

samarbejde med vores kunder for proaktivt at sikre, at EKF’s kunder og andre interessenter har adgang 

til viden om, hvad der forventes for at sikre international finansiering. Herved vil EKF arbejde for, at 

ESG-relaterede risici, der potentielt udgør risici for kundens forretning, kan forebygges og håndteres. 

EKF’s forretninger skaber også herved værdi for virksomheder, ansatte og lokalsamfund. 

Risikobaseret tilgang til vurdering og håndtering af miljø og sociale forhold 

EKF har integreret arbejdet med ESG ift. EKF’s rolle som eksportkreditinstitution. Med en risikobaseret 

tilgang til vurdering af miljø og sociale forhold arbejder EKF for, at mulige væsentlige indvirkninger 

håndteres tidligt i forretningernes livscyklus. Igennem hele forløbet arbejder EKF for at sikre det bedst 

mulige samarbejde med vores kunder og andre interessenter på vores forretninger og derigennem 

styrke håndteringen af miljø og sociale forhold. 

Risikostyring og ansvarlighed 

Forretninger gennemgås systematisk for at vurdere potentielle indvirkninger på ESG forhold. ESG risici 

behandles i EKF’s kreditkomite og i bestyrelsen. EKF foretager opfølgning på forretninger for at sikre 

deres efterlevelse af de internationale retningslinjer og standarder. Dette sker ud fra EKF’s 

risikobaserede tilgang.  

 

EKF lægger vægt på, at transaktioner, hvor EKF deltager, også ud fra et skattemæssigt synspunkt, skal 

være både lovlige og sædvanlige. EKF deltager ikke i transaktioner, der er udtryk for aggressiv 

skattetænkning eller bryder med principper for anti-korruption. Dette vurderes igennem EKF’s KYC-

processer. Aggressiv skattetænkning er transaktioner uden reelt indhold, og som hovedsageligt har til 

formål at opnå en skattemæssig fordel.  

 
2 OECD Recommendation of the Council of the Supported Export Credits and Environmental and Social Due 

Diligence (Common Approaches). 

https://ekf.dk/media/cuelvbvt/ekf_klimapolitik_dk.pdf


 

 Åbenhed og samarbejde 

Vi er åbne og imødekommende og informerer om vores arbejde med ESG. Vi går proaktivt i dialog 

med vores interessenter om ESG med respekt for kundefortrolighed. EKF ønsker gennem 

interessentdialogen at skabe transparens om EKF’s ESG-arbejde og dets fremdrift i den enkelte 

forretning. Dette er beskrevet i EKF’s åbenhedspolitik.  

 

Igennem vores forretninger samarbejder vi med vores kunder om ESG på deres projekter. Vi sætter os 

ind i vores kunders forretningsområder, således at vi sikrer en optimal proces for håndtering af ESG-

forhold på de konkrete forretninger, så vores kunder står bedst muligt i deres dialog med deres kunder 

og andre interessenter.  

 

EKF offentliggør projekter med potentielle store miljømæssige og sociale indvirkninger 30 dage før 

beslutning om medvirken i en forretning træffes. Projekter med store miljømæssige og sociale 

indvirkninger klassificeres som kategori A-projekter jf. risiko-klassifikationssystemet for miljø og sociale 

forhold i OECD Common Approaches.3 

Anvendelse af principper for ESG 

EKF arbejder for en ensartet og ambitiøs anvendelse af principper for ESG. Formålet er at sikre, at 

virksomheder møder ensartede høje ESG-krav fra danske og internationale finansielle institutioner og 

derved har ensartede konkurrencevilkår. 

Rapportering og dokumentation 

EKF rapporterer årligt til FN Global Compact, OECD og Equator Principles om EKF’s arbejde med ESG. 

Derudover rapporterer EKF om ESG-forhold i henhold til Årsregnskabsloven § 99.a og 99.b, som EKF’s 

bestyrelse godkender.  

EKF’s egne forhold 

EKF overholder i sin egen forretningsførelse principper for miljø og sociale forhold samt god 

selskabsledelse. Som vidensvirksomhed er EKF’s medarbejdere altafgørende, og vi prioriterer trivsel, 

udvikling og et balanceret arbejdsliv højt. Vi monitorerer vores eget miljømæssige fodaftryk og arbejder 

løbende på at begrænse negative indvirkninger. EKF sætter forretningens integritet højt og efterlever 

de samme principper og krav, som vi stiller til vores kunder og samarbejdspartnere.  

 

Whistleblowerordning 

EKF ønsker at være en troværdig virksomhed med en åben virksomhedskultur, hvor alle kan give deres 

observationer til kende, hvis man oplever ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder eller har 

begrundet mistanke herom. EKF har således oprettet en whistleblowerordning, hvor en whistleblower 

kan foretage indberetning af oplysninger om overtrædelser, såfremt whistlebloweren har skaffet sig 

adgang til oplysningerne i en arbejdsrelateret sammenhæng for EKF. Ordningen håndteres eksternt af 

advokathuset Plesner og en intern whistleblowerenhed i EKF. Der er mulighed for at foretage anonym 

indberetning til ordningen. Derudover sikrer ordningen beskyttelse af persondata samt beskyttelse 

mod repressalier.  

 
3 Klassificeringen følger OECD’s Common Approaches. Her er en kort beskrivelse af de tre klassificeringer. 

Kategori A: Projekter, som potentielt kan have væsentlige påvirkninger på miljøet og sociale forhold. Påvirkningerne kan være 
mange, uoprettelige eller uforudsete. Kategorien omfatter også projekter inden for følsomme sektorer og projekter i eller nær 
følsomme områder.  

Kategori B: Projekter, som potentielt har mindre påvirkninger på miljøet og sociale forhold end projekter i kategori A. Kategori B-
projekter har typisk færre påvirkninger, påvirkningerne er stedspecifikke, og der er kun få eller ingen uoprettelige påvirkninger. 
Desuden er det enklere at iværksætte afhjælpende foranstaltninger. 

Kategori C: Projekter, som har minimale eller ingen potentielle påvirkninger på miljøet og sociale forhold 

https://www.ekf.dk/media/rrhjbkbj/politik-for-%C3%A5benhed-maj-2020-d1209233.pdf


 

 Referencer (links) 

Nationale forpligtelser vedrørende ESG: 

Lov om EKF – Danmarks Eksportkredit 

Regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar  

Årsregnskabsloven 

Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af 

terrorisme nr.1022 af 13. august 2013 

Bekendtgørelse om skriftlige interne regler i henhold til hvidvaskloven  

 

Internationale forpligtelser vedrørende ESG 

FN’s Retningslinjer om Menneskerettigheder og Erhvervsliv  

OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

OECD Recommendation of the Council of the Supported Export Credits and Environmental and Social 

Due Diligence (Common Approaches) 

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions 

OECD Principles and Guidelines to Promote Sustainable Lending Practices in the Provision of Official 

Export Credits to Low income Countries 

Forpligtelser vedrørende ESG, som EKF frivilligt har tilsluttet sig: 

Berne Union Guiding Principles  

Equator Principles  

FN Global Compact 

 

 


