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Strukturinvests  
isbergssymbol 
Strukturinvest har tagit fram isbergssymbolen i syfte att, på ett snabbt och lättillgängligt sätt, informera investera-

ren om att placeringen i fråga uppfyller de branschgemensamma krav som ställs för att kunna anses vara hållbar. 

En placering som är märkt med isbergssymbolen baseras på en obligation vars upplånade kapital är öronmärkt till 

tydligt definierade miljö- och hållbarhetsprojekt. Strukturinvest ställer hårda krav på att emittentbankerna har nog-

grant utarbetade och externt validerade obligationsprogram som är utformade utifrån högsta branschstandard. Vad 

gäller gröna obligationer specifikt finns de branschgemensamma kraven formulerade i ICMA:s ”Principer för gröna 

obligationer” vilket finns beskrivet nedan.

Principer för gröna obligationer (GBP)
I syfte att främja och utveckla kreditmarknadens centrala roll för finansiering av hållbara projekt har 
marknadsaktörerna utformat ett gemensamt principprogram för gröna och hållbara obligationer. 
Principerna för gröna obligationer, eller Green Bond Principles (GBP), är en branschgemensam stan-
dard som administreras av den internationella kapitalmarknadsorganisationen, ICMA. 
 GBP är frivilliga processriktlinjer som förespråkar transparens och redovisning samt främjar integri-
tet i utvecklingen av marknaden för gröna obligationer, genom att tydliggöra kraven för utgivningen 
av dessa. GBP är avsedda för bred användning av marknaden. Principerna ger emittenter vägled-
ning kring de viktigaste kriterierna vid lansering av en grön obligation. De hjälper också investerare 
genom att underlätta tillgång till information som behövs för att kunna utvärdera miljöeffekterna av 
sina investeringar.
 Principerna för gröna obligationer (GBP) rekommenderar att emittenten använder en tydlig 
process och redovisning som investerare, banker, emissionsinstitut, placeringsombud och andra 
kan använda för att förstå en grön obligations egenskaper. Principerna understryker vikten av 
transparens, noggrannhet och integritet i informationen som emittenten redovisar och rapporterar till 
intressenter.

Principerna för gröna obligationer (GBP) har fyra centrala grundpelare:
1. Emissionslikvidens användning
2. Process för utvärdering och val av projekt
3. Förvaltning av emissionslikvid
4. Rapportering

Läs mer om de fyra grundpelarna och om ICMA:s ”Green Bond Principles” här:  
https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/

Extern granskning 
Inom ramen för Principerna för gröna obligationer (GBP) rekommenderas emittenter att utse en eller 
flera leverantörer av externa granskningstjänster för att styrka att deras obligation eller obligations-
program uppfyller de fyra centrala grundpelarna av GBP. Då Strukturinvest inte har förmågan att själ-
va göra en fullständig utvärdering av ett obligationsprogram värdesätts dessa externa och oberoen-
de utvärderingarna högt. Utvärderingen är avgörande för huruvida vi väljer att etikettera placeringen 
med isbergssymbolen. De av Strukturinvests placeringar som idag bär isbergssymbolen har gröna 
obligationer som har blivit utvärderade (och godkända) av följande organisationer:
• Oekom research
• EY
• Mazars
• PWC
• Deloitte


