
Lunchsamtal-finansieringsmöjligheter 
för export inom social hållbarhet
 Svensk exportkredit anpassar sin låneverksamhet till EUs agenda för hållbar finansiering, 
EUs Green Deal och Parisavtalet. I detta ingår även att ta fram ett nytt ramverk för 
finansiering av svenska tjänster och produkter som bidrar till social hållbarhet. De kategorier 
som ingår i definitionen av social hållbarhet är Affordable Basic Infrastructure, Access to 
Essential Service och Food Security. 
 
Är ni ett företag och har produkter och tjänster som faller inom dessa kategorier och 
exporterar? Lyssna då in på möjligheterna kring finansiering för era projekt. Passa 
även på att ställa frågor och att lämna synpunkter på hur det finansiella ramverket 
kan utvecklas. 

Datum: 3 december 2020
Tid: 12:00-13:15
Hur: Zoom 
Anmäl dig här

För detaljerad information, kontakta 

ann-sofi.gaverstedt@teknikforetagen.se

Urban Tech Sweden @ Teknikföretagen och Smart City Sweden:

https://events.blackthorn.io/sv/0Y35EBM7/lunchsamtal-finansieringsmojligheter-for-export-inom-social-hallbarhet-5a1h1n1i90b/overview
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Talare

Daniel Lundgren är Commercial Director på Siemens Energy AB.  Daniel är även 
ordförande i nätverket Svensk Projektexport och har med sin långa erfarenhet att 
strukturera finansiering av svensk export varit ett
värdefullt bollplank för att utveckla svensk exportfinansiering. Daniel har god insikt i
exportprojekt både ur ett svenskt och internationellt perspektiv -  där projekt bidrar till
en positiv social utveckling på den lokala marknaden.

Siemens Energy är ett av världens ledande företag inom energiteknik. Tillsammans med 
våra kunder och partners tar vi fram energisystem för framtiden och stöder därmed en 
övergång till en mer hållbar värld. Med vår portfölj av produkter, lösningar och tjänster 
täcker Siemens Energy nästan hela energivärdekedjan – från kraftproduktion och överfö-
ring till lagring. Siemens Energy har 91000 anställda världen över i mer än 90 länder och 
genererade intäkter på cirka 29 miljarder euro räkenskapsåret 2019. I Sverige har Siemens 
Energy 2700 anställda på 10 orter. www.siemens-energy.com

Daniel Lundgren 

Johan Henningsson 

Johan Henningsson är hållbarhetschef på AB Svensk Exportkredit (SEK) och har arbetat 
med hållbarhetsfrågor inom internationell exportfinansiering i mer än 10 år. Johan har en 
doktorsgrad och är associerad forskare på Örebro universitet inom hållbar och grön 
finansiering. Johan började sin karriär som optionshandlare och har en gedigen erfarenhet 
från olika ledande positioner inom finansbranschen.

Svensk Exportkredit (SEK) är ett statligt bolag som finansierar svenska exportföretag, 
deras underleverantörer och utländska kunder. SEK ska stärka svensk exportnärings 
konkurrenskraft för att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige.

Under ett lunchsamtal får vi lyssna på Johan Henningsson, hållbarhetschef 
på Svensk Exportkredit, som presenterar det nya finansiella ramverket för 
social hållbarhet. Johan berättar hur företag kan dra nytta av det svens-
ka exportfinansieringssystemet inom området. Vi får även höra om några 
exempel på projekt som kan falla inom kategorin social hållbarhet, där ett 
svenskt företag har levererat tjänster och produkter. 

Därefter lyssnar vi på Daniel Lundgren, Commercial Director, från Siemens 
Energy och ordförande i Svensk Projektexport (SPE). Daniel berättar om hur 
Siemens levererar på de olika kategorierna, om de behöver utvecklas och 
hur det nya ramverket kan bidra till ökade exportmöjligheter för Siemens 
men även för svenska företag. Samtalet avslutas med att Rebecca Larson, 
ansvarig för kommunikation på Smart City Sweden, berättar hur företag 
som bidrar till social hållbarhet kan dra nytta av besöks- och 
exportplattformen Smart City Sweden.

Om samtalet

Anmäl dig
här
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