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Vi bliver målt på meget mere end økonomiske resultater 
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Vores rolle i samfundet bliver løbende vurderet
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Udvikling i image (YouGov)
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Nykredits samfundsansvar er historisk betinget
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Københavns brand

1797

Danmarks første 

realkreditinstitut, 

Kreditkassen af 

Husejere i 

København, bliver 

stiftet i 1797 på 

baggrund af 

Københavns brand 

i 1795

Etablering

1851

Fra 1851 og frem 

til 1972 etableres 

en række 

kreditforeninger

Fusioner

1972

16 kredit-

foreninger

fusionerer til to 

foreninger i 1972

Nykredit

1985

Fusion af to 

kreditforeninger til 

Nykredit

Liberalisering

1989

Liberalisering af 

realkredit-

sektoren

Nykredit i dag

2023

Nykredit er en af 

Danmarks førende 

finanskoncerner



Nykredits stakeholdere sikrer et balanceret fokus
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KundeKroner

(Totalkredit)

1.259 
mio. kr.

ErhvervsKroner

(Nykredit)

280
mio. kr.

Grønt tilskud

(Nykredit og 

Totalkredit)

39 
mio. kr.

Øvrige 

fordele

(Nykredit)

152 
mio. kr.

Udbetalt  i 2021



Nykredit-fortællingen
Seks konkrete og langsigtede løfter, som vi sigter efter hver dag

Kundeløfte

Vi vil give vores kunder finansiel tryghed gennem 

god rådgivning og gode produkter, der passer til 

netop deres behov, og vi vil dele vores fremgang 

med vores kunder.

Medarbejderløfte

Vi vil prioritere udvikling og muligheder for de 

medarbejdere, der vil og kan. Vi vil kendes for en 

tillidsfuld kultur præget af kundeorientering, holdånd 

og handlekraft.

Partnerløfte

Vi vil sammen med vores partnere gøre en forskel 

for kunderne gennem attraktive produkter og 

effektive løsninger. Vi vil tænke “fælles først” og 

aktivt bidrage til at udvikle og udbygge samarbejdet, 

så vi og vores partnere bliver stærkere sammen.

Ejerløfte

Vi vil arbejde for at sikre en veldrevet og 

velkapitaliseret virksomhed, der tænker og handler 

langsigtet. Vi vil skabe et markedskonformt udbytte 

til gavn for vores danske ejere. 

Investorløfte

Vi vil som en af Europas største 

obligationsudstedere

levere en stabil og sikker investeringsmulighed

for obligationsinvestorer i ind- og udland.
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Samfundsløftet

Vi vil være til stede i hele Danmark og bidrage til 

udvikling i by og på land. I gode og dårlige tider. Vi vil 

også gøre, hvad vi kan, for at skabe et grønnere 

Danmark for vores børn og de kommende 

generationer.

Samfundsløftet

Vi vil være til stede i hele Danmark og bidrage til 

udvikling i by og på land. I gode og dårlige tider. Vi 

vil også gøre, hvad vi kan, for at skabe et grønnere 

Danmark for vores børn og de kommende 

generationer.



Foreningsejerskabet giver mulighed for stærkt samfundsansvar
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Bæredygtige boliger Bæredygtige virksomheder og 

ejendomme

Bæredygtige landbrug Bæredygtige investeringer

Ansvarlig 

forretningsførelse

Indsats mod 

finansiel

kriminalitet

Datasikkerhed Et grønnere 

Nykredit

Ansvarligt indkøb Medarbejderforhold Diversitet og 

inklusion

UDVIKLING I HELE DANMARK – TIL HVER EN TID

ET GRØNNERE DANMARK

ANSVARLIG FORRETNINGSPRAKSIS
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Kriser må ikke diktere retningen
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Kilder: Børsen, FinansWatch, Finans.dk, Berlingske, Ekstra Bladet



Når virksomhedens rolle ændrer sig, 

så gør bestyrelsens også
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Strategi- og forretningsudvikling

Risikostyring

Boligmarkedet

Obligationsmarkedet

Makroøkonomisk usikkerhed

Geopolitik

Regulering og compliance

HR – succession og diversitet

Samfundsansvar

Hvad fylder på 

bestyrelsens bord i 

2023?
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Formandens 

rolle

Have blik for både risici og strategiske muligheder

Lede bestyrelsesarbejdet

Understøtte CEO og den samlede direktion

Sikre at rollefordelingen fastholdes
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