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Tvarumo ataskaita

Spartiname
pokyčius
SEB tiki, kad gali prisidėti prie teigiamų pokyčių kelyje tvarumo
link. Inovacijos ir atsakingas elgesys yra neatskiriami dalykai. Šiuo
principu taip pat remiamės vykdydami ir plėtodami savo veiklą.
Tikime, kad bendradarbiaudami su klientais ir palaikydami juos
pereinamuoju laikotarpiu galime padaryti didžiausią teigiamą įtaką.
Siekiame paspartinti žmonių, įmonių ir visuomenės perėjimą prie
tvarios ateities.
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Tvarumas SEB banke
SEB nori tapti perėjimo prie tvarumo lyderiu. Tvirtai siekiame spartinti
žmonių, įmonių ir visuomenės perėjimą prie tvarios ateities ir tikime, kad
bendradarbiaudami visame pasaulyje ir padėdami klientams pereinamuoju
laikotarpiu galime padaryti didžiausią įtaką.
Kaip bankas, SEB turi galią, progą ir atsakomybę daryti teigiamą
poveikį pasauliui, kuriame veikia. Tvirtai siekiame spartinti pokyčius, kurių reikia norint kovoti su klimato kaita ir apriboti visuotinį
atšilimą. Suprantame savo vaidmenį mažinant 3 000 mlrd. EUR
investicijų atotrūkį, kuris, ES vertinimu, turėtų patenkinti artimiausius poreikius.
Manome, kad sėkmei būtinas visuotinis bendradarbiavimas ir
privačiojo ir viešojo sektoriaus partnerystė.
Įsipareigojome laikytis Paryžiaus susitarimo pasirašydami
UNEP FI atsakingos bankininkystės principus, prisijungėme prie
bankų aljanso „Net-Zero Banking Alliance“ ir „Net Zero Asset
Managers“ iniciatyvos – taip siekiame pritaikyti kapitalo srautus
pagal atnaujintą banko viziją ir veiklos strategiją. Žr. 46 ir 57 psl.

Tvarumo integravimas į veiklą
Mūsų teikiamos banko paslaugos palaiko perėjimą prie tvarios
visuomenės. Aptarnaujame privačius, verslo ir institucinius
klientus savo šalių rinkose ir tarptautiniame tinkle. Labai svarbi –
aplinkosauginių, socialinių ir valdymo (ASV) veiksnių integracija,
apimanti klimatą ir aplinką, žmogaus teises, socialinius santykius
ir kovą su korupcija. Šiuos veiksnius stengiamės integruoti į visą
savo veiklą, įskaitant produktus, konsultacijas ir veiklos procesus. Turime SEB įmonių tvarumo politiką atitinkančias trumpalaikę, vidutinės trukmės ir ilgalaikę perspektyvas.

Dvejopas poveikis

Esminės sritys
Pagrindinės mūsų veiklos sritys yra tvarus finansavimas ir investicijos. Jose siekiame daryti teigiamą poveikį aplinkai ir kurti
vertę žmonėms ir visuomenei. Stengiamės, kad mūsų veikla,
produktai ir paslaugos nedarytų neigiamo poveikio žmonėms ir
aplinkai, neprisidėtų prie jo ir nebūtų tiesiogiai su juo susiję.
Siekiant ilgalaikių tikslų labai svarbios yra kelios sritys. Finansinė galia ir atsparumas, rizikos valdymas, verslo etika ir elgesys
bei nusikalstamumo prevencija yra svarbūs ilgalaikiai siekiai
mūsų suinteresuotosioms šalims ir, savo ruožtu, mūsų veiklai.

Suinteresuotųjų šalių lūkesčių tenkinimas
2021 m. SEB toliau plėtojo veiklą tvarumo srityje. Siekdami
patenkinti išaugusius klientų, investuotojų, darbuotojų ir visos
visuomenės poreikius bei lūkesčius, dedame dideles pastangas
diegdami produktų naujoves ir stiprindami politikos sistemas,
kurios kartu su tvirtu valdymu yra svarbūs kertiniai mūsų veiklos
akmenys.
Kitas esminis kertinis akmuo – mūsų kredito portfelio pertvarka, pradėta 2020 metais. Joje naudojame SEB klientų tvarumo
klasifikavimo modelį. Ši priemonė leidžia mums užmegzti aktyvų
dialogą su klientais (žr. 62 psl.). Tikime, kad konsultuodami savo
klientus ir palaikydami juos pereinamuoju laikotarpiu galime
daryti didžiausią teigiamą poveikį, ir esame įsitikinę, kad įmonės,
kurios į savo veiklą ir verslo sprendimus aktyviai integruoja
tvarumą, bus geriau pasiruošusios ateičiai.

SEB daro tiesioginį ir netiesioginį poveikį suinteresuotosioms šalims. Šį poveikį vertiname dvejopai. Viena vertus, tai SEB ir mūsų
suinteresuotųjų šalių įtaka planetai ir visuomenei, kita vertus –
planetos ir visuomenės poveikis SEB ir SEB suinteresuotiesiems
subjektams, įskaitant mūsų klientų verslo modelius, o kartu ir jų
mokumo galimybes.

Mūsų vaidmuo
Atsižvelgdamas į tvarumo strategiją ir tikslus (žr. 46 psl.), SEB ambicingai siekia prisidėti prie perėjimo. Tikime,
kad galime tapti perėjimo prie tvarios visuomenės lyderiu laikydamiesi šių principų:

Perėjimo finansavimas

Idėjų lyderystė

Palaikome savo klientus, dalijamės
žiniomis ir siūlome konsultavimo
paslaugas, tvaraus finansavimo ir
investicinius produktus.

Kuriame novatoriškus produktus ir
paslaugas, nustatome standartus
bankams, kad šie prisidėtų prie tvaresnės
visuomenės.

Įmonės pilietiškumas

Savo veiklos transformavimas

Atliekame svarbų vaidmenį visuomenėje
ir visada siekiame aktyviai dalyvauti
kuriant ateitį.

Plėtojame savo veiklą, informuojame
apie savo politiką ir tikslus, skaidriai ir
nuosekliai teikiame ataskaitas apie savo
padėtį ir pažangą.
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Poveikis JT darnaus vystymosi tikslams
Pasirašydami UNEP FI atsakingos bankininkystės principus
(ABP), įsipareigojome suderinti savo veiklos strategiją su
tarptautiniais tikslais, tokiais kaip JT darnaus vystymosi tikslai
(DVT). Mūsų pagrindinis poveikis, teigiamas ir neigiamas, yra
susijęs su mūsų finansine ir investicine veikla.
2021 m. SEB atliko su DVT susietą ABP poveikio analizę, pagrįsta sektoriaus pozicijomis banko kredito portfelyje (žr. toliau).
Žvelgdami iš SEB grupės perspektyvos, pirmenybę teikiame
penkiems DVT, kurie yra aiškiai susiję su mūsų veiklos strategija
ir tvarumo siekiais. Jie išplaukia iš mūsų stipraus paveldo ir apima ilgalaikio augimo skatinimą ir inovacijų kūrimą, atsakomybės
ir tarptautinio požiūrio išlaikymą.
Klimato srities veiksmai (13-as DVT). Klimato srities veiksmai įgyvendinami visoje mūsų veikloje, pradedant nuo lyderio
vaidmens žaliojo finansavimo srityje iki dabartinės pagalbos
klientams, susijusios su perėjimu ir poveikio klimatui mažinimu.
Deramas darbas ir ekonomikos augimas (8-as DVT). Savo
veikloje tiesiogiai ir netiesiogiai skatiname ekonomikos plėtrą,
prisidedame prie naujų darbo vietų kūrimo ir visuomenės augimo, pavyzdžiui, remdami verslininkus ir suteikdami asmenims
bei įmonėms prieigą prie kapitalo ir finansinių paslaugų per savo
mikrofinansų fondus.

Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra (9-as DVT). Inovacijos, verslumas ir ilgalaikiai santykiai su pramonės įmonėmis – tai mūsų
DNR dalis. Taip prisidedame prie infrastruktūros stiprinimo. Jau
ilgą laiką aktyviai veikiame standartus nustatančiose institucijose, tokiose kaip Tarptautinė kapitalo rinkos asociacija (ICMA).
Per „SEB Greentech“ remiame žaliųjų technologijų sektoriaus
įmones.
Taika, teisingumas ir stiprios institucijos (16-as DVT). Mūsų veikla prisideda prie finansų stabilumo. Esame įsipareigoję užkirsti
kelią visų formų korupcijai ir kyšininkavimui, pinigų plovimui,
elektroniniams nusikaltimams, sabotažui, bandymams įsilaužti ir
terorizmo finansavimui.
Lyčių lygybė (5-as DVT). Teikdami konsultacijas įmonėms ir
privatiems klientams, turime atsižvelgti į lyčių aspektus. Viena iš
mūsų mikrofinansų fondų prioritetinių sričių yra finansinė įtrauktis, užtikrinanti paramą, ypač moterims besivystančiose rinkose.
Pačioje bendrovėje lyčių lygybė yra neatsiejama mūsų darbo,
susijusio su įtrauktimi ir įvairove, dalis.

SEB kredito portfelio poveikio analizė
2021 m. SEB, atsižvelgdamas į įsipareigojimus laikytis atsakingos bankininkystės principų, atliko poveikio analizę – nagrinėjo, kuriems darnaus vystymosi tikslams per savo kredito
portfelį daro didžiausią įtaką.
Poveikio analizė atlikta remiantis paties SEB patariamuoju įrankiu „Impact Metric Tool“ (IMT). IMT – tai kiekybinė
portfelio analizės priemonė, kuri padeda vertinti ASV veiksnius, poveikį darnaus vystymosi tikslams, suderinimą su ES
taksonomija ir klimato rizikos poveikį. Priemonės DVT modulis,
sukurtas bendradarbiaujant su Švedijos karališkąja mokslų
akademija, leidžia nustatyti ir įvertinti investicijų poveikį darnaus vystymosi tikslams iš sektoriaus poveikio perspektyvos.
SEB poveikio analizė buvo pagrįsta SEB kredito portfelio
pozicija kiekviename sektoriuje. Poveikis buvo derinamas su
teigiamu ir neigiamu kiekvieno sektoriaus poveikiu DVT.
Remiantis šiuo metodu ir atsižvelgiant į tai, kad didžioji
SEB veiklos dalis vykdoma Šiaurės Europoje, analizė parodė,
kad SEB sektoriaus poveikis gali būti neigiamas šiose srityse:
klimato kaita (13-as DVT), biologinė įvairovė (14-as ir 15-as

DVT) ir gėlas vanduo (6-as DVT). Šių sričių SEB įsipareigojimai
yra ypač svarbūs. O didžiausio teigiamo poveikio sritys apėmė,
pavyzdžiui, 8-ą ir 9-ą DVT.
SEB aktyviai plėtoja darbą nurodytose srityse. 2022 m.
pavasarį SEB atnaujins aplinkosaugos politiką, įtraukdama klimato kaitą, biologinę įvairovę ir gėlą vandenį, ir keleto sektorių
politikas. Buvo atnaujinta informacijos apie Europos žaliąsias
obligacijas suvestinė, siekiant paremti antrąją 1 mlrd. eurų
vertės SEB žaliąją obligaciją, išleistą 2022 m. vasarį.
SEB toliau plėtos veiklą, produktus ir paslaugas, siekdamas
prisidėti prie teigiamos plėtros srityse, kuriose daro didžiausią
įtaką.
Žr. 2021 m. SEB atsakingos bankininkystės ataskaitų
teikimo ir įsivertinimo šabloną 228 psl.
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Strategija ir tikslai
2021 m. SEB pristatė atnaujintą tvarumo strategiją, kurioje apibrėžiamas banko
vaidmuo pereinant prie tvarios visuomenės. Strategija įtraukta į SEB 2022–2024 m.
verslo planą ir yra SEB 2030 m. strategijos kertinis akmuo.

Atnaujintoje tvarumo strategijoje dar labiau išplėtėme savo
siekius, patikslinome savo vaidmenį ir žengėme kitą spartesnio
perėjimo prie tvarumo žingsnį.
Pagrindinė atnaujintos tvarumo strategijos dalis – nauji siekiai
ir tikslai, apimantys iškastinio kuro kredito pozicijos mažinimą ir
tvarių produktų, konsultacinių paslaugų ir investicijų augimą.

Indeksas „The Brown“. Siekis sumažinti iškastinio kuro kredito
poziciją energetikos portfelyje
100

„The Brown“ – anglies dioksido poveikio indeksas
Šis indeksas – tai apimtimi pagrįsta metrika, fiksuojanti mūsų iškastinio kuro kredito pozicijas. SEB tikslas – sumažinti iškastinio
kuro kredito poziciją banko energetikos portfelyje, kuris apima
elektros energijos gamybą ir paskirstymą (> 30 proc.), naftos ir
dujų žvalgybą bei gavybą (> 70 proc.) ir perdirbimą bei paskirstymą (> 30 proc.), kad iki 2030 m. bendras kiekis sumažėtų
45–60 proc., palyginti su 2019 m.
Pasiekę šį tikslą atitiktume arba pralenktume griežčiausias 1,5
laipsnio scenarijaus prielaidas, kurias pateikė Tarptautinė energetikos agentūra ir Žalesnės finansų sistemos tinklas (angl. Network
for Greening the Financial System – NGFS), kuriam priklauso
centriniai bankai ir priežiūros institucijos.

45–60 %
sumažėjimas
0
2019

2025

2030

2035

2040

2045

 Tarptautinė energetikos agentūra, 1,5 laipsnio scenarijus, nulinis grynasis
kiekis iki 2050 m. be anglies dioksido surinkimo naudojimo ir saugojimo, CCUS
 Centrinių bankų ir finansų sistemos priežiūros institucijų tinklas, 1,5 laipsnio scenarijus, REMIND modelis
SEB kredito rizikos koridorius iškastiniam kurui energetikos portfelyje

Indeksas „The Green“. Siekis padidinti vidutine apimtimi pagrįstą
tvarumo veiklą
800

„The Green“ – tvarumo veiklos indeksas
Šis indeksas – tai apimtimi pagrįsta metrika, fiksuojanti mūsų
tvarumo veiklą. Juo matuojamas:
• tvarus finansavimas;
• konsultacijos tvaraus finansavimo klausimais;
• žaliųjų technologijų rizikos kapitalo investicijos;
• 9 straipsnio investiciniai produktai (pagal ES su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentą, SFDR),
kaip valdomo turto dalis (SEB fondų pasiūlymas, nuosavas ir
išorinis).
Esame išsikėlę tikslą iki 2030 m. vidutinę tvarumo veiklą padidinti 6–8 kartus, palyginti su 2021 m.

„The Future“ – transformacijos koeficientas
Pereinamuoju laikotarpiu mūsų paramą klientams atspindės
transformacijos koeficientas, grindžiamas mūsų vidiniu klientų
tvarumo klasifikavimo modeliu.
Tai reiškia, kad vertinsime savo klientų poveikį klimatui ir atitiktį
Paryžiaus susitarime keliamiems tikslams ir atitinkamai klasifikuosime savo kredito portfelį.
Naudodami šią priemonę geriau suprasime savo klientų perėjimą ir galėsime padėti jiems mažinti anglies pėdsaką ir užtikrinti
perėjimą laikui bėgant. Ketiname 2022 m. užbaigti savo kredito
portfelio klasifikaciją ir nustatyti tikslus 2030 metams. Žr. Klimato ataskaitos 62 psl.
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iki 2030 m.
600
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Indeksas „The Future“. Siekis įvertinti mūsų klientų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų išlakas
Išgalvoto kliento perėjimas
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Tvarus    Perėjimas pagal Paryžiaus susitarimą    Perėjimas
 Laipsniški pokyčiai    Status quo / jokio perėjimo    Išgalvotas klientas
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2025 m. ir 2030 m. tikslai
2017 m. Tiesioginio poveikio sričių „Žmonės“, „Verslo etika ir
elgesys“ ir „Aplinkosauga“ tikslai išliks, tačiau patikslinta data,
kad atitiktų naujuosius SEB tikslus.

Pagal atnaujintą tvarumo strategiją SEB išsikėlė tris naujus
tikslus: rudąjį, žaliąjį ir ateities (žr. 46 psl.). Šie trys tikslai nuo
šiol pakeis atitinkamus tikslus, kuriuos SEB buvo išsikėlęs nuo

Pradinis lygis

2025 m. tikslas

2030 m. tikslas

„The Brown“ Anglies dioksido poveikio indeksas, kuriuo matuojama iškastinio kuro
kredito pozicija mūsų energetikos portfelyje (indeksas)

Sritis

Aprašas

Indeksas = 100,
2019 m.

Sumažinti iki
2030 m. tikslo

Sumažinti 45–60 %

„The Green“

Indeksas = 100,
2021 m.

Padidinti 3–4 kartus Padidinti 6–8 kartus

Tvarumo veiklos indeksas, kuriuo matuojama mūsų veikla, palaikanti
tvarią plėtrą (indeksas)

„The Future“ Transformacijos koeficientas, kuriuo vertinama mūsų įmonių ir nekilnojamojo turto kredito portfelio anatomija klimato požiūriu

Bazinis lygis bus nustatytas 2022 m.

Tikslai ir rezultatas
Sritis

Aprašas

Inovacijos

 ukurti tvarių finansų inovacijų centrą, kuriame
S
9
12
būtų kuriami ir pristatomi nauji tvarūs produktai ir tvarūs produktai ar tvarių produktų ar
paslaugos
paslaugos
paslaugų

Tvarus
Žaliosios paskolos1)
finansavimas Žaliosios hipotekos

2021 m. rezultatas 2020 m. rezultatas 2021 m. tikslas

2025 m. tikslas

5
tvarūs produktai ar
paslaugos

Įtraukta į 2025 ir
2030 m. tikslus
Įtraukta į 2025 ir
2030 m. tikslus

29 mlrd. SEK
8 SEKbn

25 mlrd. SEK
4 SEKbn

Padidinti
Padidinti

Žaliosios obligacijos, draudėjas, Šiaurės šalių
bankų reitingas2)

#2

#2

#1

Palaipsniui keisti savo kredito portfelį į didesnį
tvarų finansavimą

Įvertinta 50 proc.
atitinkamų kredito
pozicijų, 30 proc.
klasifikuota.
Žr. 63 psl.

Atlikta sektorinė
įmonių kredito
portfelio klasifikacija pagal klimato
poveikį

Laipsniškas kredito
portfelio pertvarkymas, siekiant
padidinti pereinamojo
ir tvaraus turto dalį

Tvarus
I š viso fondų (valdomo turto) su tvarumo kriterijais 27 %
investavimas / SFDR 8 ir 9 straipsniai, kaip viso SEB valdomo
turto dalis3)

14 %

Padidinti

82 %
SEB fondai su tvarumo kriterijais / SFDR 8 ir 9
straipsniai, kaip viso SEB fondų bendrovės valdomo
3)
turto dalis

45 %

Padidinti

SEB fondai su žmogaus teisių kriterijais, kaip SEB
fondų bendrovės valdomo turto dalis

100 %

100 %

12 mlrd. SEK

Padidinti

90 %

67 %

Taikyti visiems
tiesioginiams GVK
pavaldiniams

Padidinti iki 100 %

64 / 36 %

Padidinti pusiausvyrą vyresniojoje
vadovybėje siekiant
ilgalaikės 50/50 ±
10 % ambicijos

Padidinti pusiausvyrą vyresniojoje
vadovybėje siekiant
ilgalaikės 50/50 ±
10 % ambicijos
Padidinti iki 100 %

100 %

SEB poveikio ir teminiai fondai, iš viso valdomo turto4) 13 mlrd. SEK
Žmonės

I ntegruoti tvarumą į aukščiausiųjų vadovų
PVRR5)

Įtraukta į 2025 ir
2030 m. tikslus

Lytis pagal valdymo tipą (vyrai / moterys):
• Grupės vykdomasis komitetas (GVK)

67 / 33 %

• Aukščiausieji vadovai5)

56 / 44 %

• Vyresnioji vadovybė

64 / 36 %

64 / 36 %

Verslo etika
ir elgesys

Darbuotojai, baigę bendruosius privalomus
mokymus6), vidurkis

95 %

81 %

Padidinti iki 100 %

Aplinka,
tiesioginis
poveikis

Absoliutus CO2 išlakų sumažinimas 66 % iki
2025 m. (palyginti su 2008 m.)

Bruto 9 389 t
Neto 0 (per
kompensavimą)

9 734 t

Sumažinti iki 17 137 t Neviršyti 17 000 t
± 5 % iki 2025 m.
± 5 % iki 2025 m.
Grynasis nulinis išlakų
kiekis nuo 2021 m.

1) Žaliosios paskolos apima projektų finansavimą ES, JK ir Šiaurės šalių
regione pagal SEB žaliųjų obligacijų sistemos tvarumo kriterijus.
2) „Bloomberg“ (reitingas pagal apimtį).
3) SFDR (Su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo
reglamentas) taikomas nuo 2021 m. kovo mėn.; 8 straipsnio fondai yra
skatinantys aplinkosaugos ir socialiniu požiūriu, o 9 straipsnio fondai turi
tvarių investicijų tikslą.

4) Apima šiuos fondus: „SEB Micro FInance Funds“, „SEB Impact Opportunity Fund“, „SEB Green
Bond Fund“ ir „Lyxor SEB Impact Fund“.
5) Aukščiausioji vadovybė, GVK ir GVK tiesiogiai atskaitingi asmenys.
6) SEB bendrieji privalomieji mokymai: elgesio kodeksas, KPL ir kova su terorizmo finansavimu,
sukčiavimo prevencija, kibernetinis saugumas, BDAR, seksualinis priekabiavimas ir tvarumo
mokymai klimato kaitos tema. Įtraukiami konsultantai, neįtraukiami atostogaujantys darbuotojai. Žr. 212 psl.
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Tvarus finansavimas
Finansų sektorius gali būti viena iš pagrindinių varomųjų jėgų pereinant prie tvaresnės
ekonomikos. SEB įsitikinęs, kad gali paspartinti šį perėjimą, jei palaikys savo klientus glaudžiai
su jais bendradarbiaudamas, teikdamas aukščiausio lygio konsultacijas ir novatoriškus
finansinius sprendimus, pritaikytus jų poreikiams.
2021 m. visame pasaulyje daugiau dėmesio skirta tvariam
vystymuisi, ypač klimato kaitai. Prie to prisidėjo ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, šeštoji IPCC vertinimo ataskaita ir COP26
klimato viršūnių susitikimas Glazge. SEB taip pat pastebėjo, kad
akivaizdžiai išaugo verslo klientų, finansinių institucijų ir privačių
asmenų lūkesčiai, kaip galime padėti jiems teikti paslaugas ir
patarti.

Mūsų procesais siekiama užtikrinti, kad esminė tvarumo rizika
būtų identifikuota, įvertinta, įtraukta į kredito analizę ir apsvarstyta iš SEB atitikties ir reputacijos rizikos perspektyvos.
Ypač jautrūs klausimai turi būti aptariami ir tvirtinami padalinių
tvarumo veiklos rizikos komitetuose prieš juos įvertinant kredito
komitetuose.

Atsakingas skolinimas

Dialogas ir patarimai

Atsakingas finansavimas ir skolinimas – mūsų veiklos kertiniai
akmenys. Ribojame veiklą tose pramonės šakose, kuriose yra
didelė korupcijos rizika, daromas neigiamas poveikis žmogaus
teisėms ir darbuotojų teisėms, ir su įmonėmis, kurios veikia jurisdikcijose, kuriose menkai paisoma žmogaus teisių arba jų visai
nepaisoma ir kur trūksta tinkamų poveikio švelninimo priemonių.
Savo konsultacijas ir paslaugas privatiems klientams pritaikome
prie konkrečių jų poreikių ir procesų bei sprendimų aplinkybių.
SEB klientų priėmimo standartai apima aplinkosauginius,
socialinius ir valdymo (ASV) veiksnius, kurie, banko nuomone,
yra esminiai reikalavimai, taikytini priimant naujus klientus ir
išlaikant esamus. SEB grupės masto politikoje apibrėžiama, kaip
bankas atsižvelgia į tvarumo riziką vykdydamas finansinę veiklą.
Visos operacijos turi atitikti šią politiką.
Žr. 57 psl.

Žr. 56 psl.

Dalyvaujame konstruktyviuose ir konkrečiuose dialoguose apie
klientų poreikius, susijusius su tvarumo iššūkiais ir galimybėmis. Klientų tvarumo klasifikavimo modelis – tai SEB klientų
komandoms skirtas praktinis įrankis, leidžiantis pagilinti mūsų
santykius ir abipusį supratimą apie mūsų verslo klientų perėjimą
prie dekarbonizacijos (žr. 62 psl.). Stengiamės aktyviai siūlyti
sprendimus, kurie, remiantis struktūrine analize, jiems aktualūs.
Klientai ir toliau naudojosi mūsų konsultavimo priemone
„Impact Metric Tool“ (IMT). Šis SEB sukurtas kiekybinės analizės
įrankis susideda iš modulių, kurie leidžia išmatuoti įmonių veiklos
ASV aspektus portfelio lygmeniu. Taip pat vertinamas teigiamas ir neigiamas poveikis, susijęs su DVT, ir investicijų portfelių
suderinimas su ES taksonomija. Naudojant šį įrankį per metus
išanalizuota daugiau nei 150 klientų portfelių.
Esame įsitikinę, kad dalyvaudami savo klientų perėjimo procese galime daryti didžiausią teigiamą poveikį. Kaip įrodymą, kad
klientai vertina mūsų konsultavimo paslaugas, galime pateikti
2021 m. ir 2022 m. paskelbtą „Prospera“ tyrimą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama bankų konsultacijoms tvarumo klausimais. Jame SEB užėmė pirmąją vietą tiek Šiaurės šalių regiono
įmonių, tiek institucijų vertinimu.

Tvarios ir su tvarumu susijusios obligacijos bei
paskolos
Tvarumo aspektai įtraukti į daugybę finansinių sprendimų banke.
Tarp mūsų siūlomų produktų yra žaliosios obligacijos, socialinės
obligacijos, tvarios obligacijos, su tvarumu susietos obligacijos,
žaliosios paskolos ir su tvarumu susietos paskolos. 2021 m. SEB
buvo pirmasis bankas Šiaurės šalių regione, pradėjęs siūlyti su
tvarumu susietą tiekimo grandinės finansavimą. Švedijoje žaliosios būsto paskolos privatiems klientams toliau augo ir pasiekė
7,9 mlrd. SEK, vis daugiau dėmesio susilaukė paskolos saulės
kolektoriams. 2021 m. pabaigoje SEB pradėjo siūlyti žaliąsias
būsto paskolas ir Baltijos šalyse.
Tarp verslo klientų Šiaurės šalių rinkoje, ypač Švedijoje, itin
sparčiai augo veiklos rezultatais pagrįsti sprendimai, tokie
kaip su tvarumu susijusios paskolos ir obligacijos. Šių produktų
finansavimo sąnaudos yra susijusios su kliento gebėjimu pasiekti
iš anksto nustatytus su tvarumu susijusius PVRR, kaip antai
klimato poveikio mažinimas ar socialiniai klausimai.
2021 m. SEB dalyvavo keliuose sandoriuose, įskaitant
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sandorius su „H&M“, „SSAB“, „Maersk“ ir „EQT“.
Žaliųjų obligacijų rinkai tai buvo stipriausi metai – pasaulyje
suteikta 474 mlrd. USD naujų paskolų, t. y. 56 proc. daugiau nei
2020 m. Šio tipo finansavimas skirtas mažai anglies dioksido
į aplinką išskiriančioms ir (arba) aplinką tausojančioms investicijoms. SEB yra pradininkas ir jau beveik 15 metų pirmauja
pasaulyje žaliųjų obligacijų srityje. 2021 m. SEB užėmė lyderio
poziciją Šiaurės šalių rinkoje – atliko 18 proc. Šiaurės šalių bankų
pasaulinių operacijų ir apdraudė 6,2 mlrd. USD.
SEB siekia toliau plėtoti ir kurti naujas finansines paslaugas.
Vykdydamas savo tvarumo strategiją, SEB užsibrėžė tikslus iki
2030 m. plėsti tvarius produktus ir konsultavimo paslaugas.
Žr. 46 psl.

Atnaujinta žaliųjų obligacijų sistema
Siekdamas finansuoti projektus ir turtą, palaikančius aplinkai
darnią visuomenę, SEB leidžia žaliąsias obligacijas. 2022 m.
sausį SEB paskelbė atnaujintą žaliųjų obligacijų sistemą, kurioje
apibrėžiamas turtas, kuris gali būti finansuojamas iš SEB leidžiamų žaliųjų obligacijų.
Atnaujinta sistema, kuri atitinka 2021 m. ICMA žaliųjų obligacijų principus, yra įtraukesnė ir palaiko tokias sritis kaip biologinė
įvairovė ir perėjimas prie žiedinės ekonomikos. Ji taip pat iš
esmės suderinta su 2021 m. gruodžio mėn. ES taksonomijos
techniniais atrankos kriterijais. Siekdamas užtikrinti, kad sistema
atitiktų didelius klimato ir aplinkosaugos siekius ir tarptautinius
standartus, SEB gavo nepriklausomą, moksliniais tyrimais pagrįstą vertinimą iš „Cicero Shades of Green“.
Antrojoje „Cicero“ nuomonėje sistema „Medium Green“ ir SEB
valdymas įvertinti puikiai. 2022 m. vasarį SEB pagal atnaujintą
sistemą išleido 1 mlrd. EUR vertės žaliąją obligaciją, kuria buvo
refinansuojama 2017 m. pirmoji žalioji obligacija.
2021 m. gruodžio 31 d. reikalavimus atitinkantis ekologiškas
turtas pagal 2016 m. sistemą sudarė 23 mlrd. SEK. SEB tikslas –
toliau plėsti žaliąsias paskolas, siekiant padidinti su tvarumu
susijusį finansavimą.

Poseidono principai
2021 m. SEB pranešė apie paskolų portfelio suderinimą su
klimato politikos tikslais laivybos sektoriuje pagal Poseidono
principus, kuriuos SEB pasirašė 2020 m.
Poseidono principais nustatoma bendroji atsakingo laivų
finansavimo sistema, kuria siekiama kiekybiškai įvertinti ir
atskleisti, ar finansinių institucijų paskolų portfeliai atitinka
Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO), specialios JT agentūros,
atsakingos už laivybos reguliavimą, nustatytus klimato tikslus.
TJO tikslas – remiantis 2008 m. lygiu, iki 2050 m. bent 50 proc.
sumažinti metinį tarptautinės laivybos išmetamų šiltnamio
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį. Užmojis pateikiamas kaip
trajektorija su metinėmis išlakų vertėmis iki 2050 m.
SEB rezultatas rodo, kad banko laivybos portfelio suderinimo
su klimato politikos tikslais balas per visus 2020 metus buvo
2,5 proc. didesnis, nei numatyta. Neįskaitant kruizų segmento,
kuris 2020 m. buvo išskirtinis dėl su COVID-19 susijusių laivų
prastovų, rezultatas būtų buvęs 3,8 proc. mažesnis už siekiamą,
o tai reiškia, kad banko portfelis yra suderintas su Poseidono
principų trajektorija.
Rezultatai pravers derinant banko sprendimų procesus, taigi
ir skolinimo portfelį, su laivybos pramonės perėjimu prie mažai
anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų.

Pusiaujo principai
Finansuodamas projektus, SEB nuo 2007 m. laikosi Pusiaujo
principų– savanoriškų gairių, pagal kurias finansų institucijos
vertina didelių projektų socialinį ir aplinkosauginį poveikį ir padeda klientams jį valdyti.
2021 m. pagal Pusiaujo principus atlikome aštuonias projektų
finansavimo operacijas – keturias B kategorijos (projektai, kurie
gali turėti ribotą neigiamą aplinkosauginę ir socialinę riziką) ir keturis C kategorijos (projektai, turintys minimalų socialinį poveikį
ar poveikį aplinkai arba jo neturintys).

SEB žaliųjų paskolų portfelis pagal sektorius 2021 m.%

Atsinaujinančioji energija
Žalieji pastatai
Tvari miškininkystė
Švarus transportas
Energijos efektyvumas
Vandens ir nuotekų
tvarkymas
Atliekų tvarkymas

41
27
15
14
3
<1
<1

SEB 2021 m. metinė ir tvarumo ataskaita — 49

Tvarumo ataskaita. Prioritetinės sritys

Tvarios investicijos
SEB yra vienas didžiausių institucinių investuotojų Šiaurės šalių regione. Kaip turto
valdytojai, turime didelių ambicijų daryti įtaką tvariam vystymuisi investuodami į įmones
ir kitą turtą, galintį prisidėti prie perėjimo prie tvaresnės ekonomikos, tenkinant klientų ir
reguliuotojų lūkesčius ir reikalavimus.
Siekiame pateikti privatiems, verslo ir instituciniams klientams
visapusišką ir konkurencingą paslaugų ir produktų asortimentą,
kuriame aplinkosauginiai, socialiniai ir valdymo (ASV) veiksniai
būtų visiškai integruoti į investavimo procesus. Mūsų asortimentas apima platų produktų ir paslaugų spektrą, įskaitant „SEB Investment Management“ fondų valdomas lėšas, išorės fondų valdytojų valdomas lėšas, akcijas ir sertifikatus, diskrecinį portfelio
valdymą ir savitarnos investavimo sprendimus. Šis asortimentas
nuolat vertinamas. 2008 m. „SEB Investment Management“
pasirašė JT atsakingo investavimo principus (AIP). AIP pasirašė
ir visos išorės fondų bendrovės. „SEB Investment Management“
valdomo turto vertė 2021 m. pabaigoje siekė 831 mlrd. SEK.

Tvarumas „SEB Investment Management“ veikloje
„SEB Investment Management“ siekia integruoti tvarumo aspektus į visų rūšių investicijas ir turto klases. Tai daroma investuojant į įmones, kurios integravo tvarumą į savo verslo modelius
arba turi aiškius perėjimo planus, neįtraukiant pramonės šakų
ir įmonių, kurios neatitinka „SEB Investment Management“ tvarumo kriterijų, ir nuolat bendradarbiaujant su įmonėmis, į kurias
investavome ar galime investuoti.
2021 m. „SEB Investment Management“ prisijungė prie
„Net Zero Asset Managers“ iniciatyvos, kad galėtų iki 2040 m.
pasiekti nulinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų tikslą ir
visas investicijas suderinti su Paryžiaus susitarimu. Siekdamas
šio tikslo, „SEB Investment Management“ nustatė tarpinius
tikslus iki 2025 m. išlakas generuojančios veiklos finansavimą
sumažinti 50 proc., o iki 2030 m. – 75 proc.1).Šis įsipareigojimas
yra dokumentuotas „SEB Investment Management“ klimato
ataskaitoje. Fondų bendrovė taip pat didins investicijas į įmones,
kurios prisideda prie tvarių sprendimų arba palaiko perėjimą
(žr. „Tvarios veiklos indeksas“ 46 psl.) ir sieks padėti įmonėms
pereinamuoju laikotarpiu. „SEB Investment Management“ nuolat
vertina savo produktų pasiūlą ir stengiasi tobulinti veiklą atnaujindamas strategijas ir gerindamas procesus. 2021 m. įgyvendinta atnaujinta tvarumo politika.

Dėmesys integracijai
„SEB Investment Management“ investuoja į įmones, kurios savo
veikloje aktyviai valdo aplinkosauginius, socialinius ir valdymo
veiksnius. Bandome nustatyti įmones, kurios siekia spręsti
pasaulinius tvarumo iššūkius, pavyzdžiui, investuodamos pagal
JT darnaus vystymosi tikslus. Siekdamas sustiprinti savo analizę,
2021 m. „SEB Investment Management“ pristatė patentuotą
tvarumo modelį, pagal kurį kiekvienai potencialiai investicijai priskiriamas tvarumo reitingas. Modelis naudojamas kaip priemonė
iš esmės apžvelgti įmonių tvarumo veiklą.

1) Atskaitos metai – 2019.
.
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Neįtraukimo kriterijai
„SEB Investment Management“ fondai neinvestuoja į įmones,
kurios nesilaiko tarptautinių konvencijų ir gairių, tokių kaip JT
pasaulinis susitarimas, EBPO gairės daugiašalėms įmonėms, JT
visuotinė žmogaus teisių deklaracija, JT pagrindiniai principai dėl
verslo ir žmogaus teisių, TDO pagrindinės konvencijos dėl darbo
standartų ir vaikų teisių, ir verslo principų. 2021 m. visi „SEB Investment Management“ fondai buvo valdomi laikantis žmogaus
teisių kriterijų.
Šie fondai taip pat valdomi pagal tuos pačius griežtus neįtraukimo kriterijus. Į fondus neįtraukiamos įmonės, gaminančios
iškastinį kurą, įskaitant netradicinę gavybą, taip pat įmonės,
gaminančios elektros energiją iš iškastinio kuro. Išimtys gali
būti taikomos įmonėms, kurios turi aiškius perėjimo planus, nes
daugelis iš jų bus labai svarbūs įgyvendinant tvarų perėjimą. Taip
pat neįtraukiamos įmonės, gaminančios pornografiją ar tabaką
arba daugiau nei penkis procentus savo apyvartos gaunančios
iš alkoholio ir komercinių lošimų. „SEB Investment Management“
Neįtraukimo komitetas priima oficialų sprendimą dėl to, kurios
įmonės turi būti pašalintos iš investicijų. Išimčių sąrašas peržiūrimas bent kartą per ketvirtį, o patikra atliekama per išorinį
patarėją ISS ASV.

Aktyvi nuosavybė
„SEB Investment Management“ aktyviai dirba, kad darytų poveikį įmonėms, į kurias investuoja, joms siekiant teigiamų pokyčių.
Švedijos ir Šiaurės šalių įmonėse, kuriose dažnai esame vieni
didžiausių akcininkų, šis įsipareigojimas įgyvendinamas tiesiogiai
per dialogus su įmonės vykdomąja vadovybe ir valdyba. Taip
pat balsuojame metiniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose ir dirbame skyrimo komitetuose. Per 2021-uosius „SEB
Investment Management“ balsavo 331 metiniame ir neeiliniame
visuotiniame susirinkime ir dalyvavo 35-ių įmonių, įtrauktų į
Stokholmo vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, skyrimo
komitetuose.

Bendradarbiavimo iniciatyvos ir partnerių vadovaujami dialogai
„SEB Investment Management“ kartu su kitais investuotojais yra
pasirašęs arba prisijungęs prie daugiau nei 20 bendradarbiavimo
iniciatyvų, skirtų įvairioms temoms ir problemoms. Tarp jų yra JT
AIP, Institucinių investuotojų klimato kaitos grupė (IIGCC), CDP
ir Investuotojų politinė diskusija apie miškų naikinimą (IPDD).
Šiuos įsipareigojimus kiekvienu konkrečiu atveju peržiūri ir
įvertina „SEB Investment Management“ tvarumo komanda kartu
su atitinkamomis investicijų komandomis, siekdama užtikrinti,
kad tikslai derėtų su mūsų ir klientų prioritetais. „Federated
Hermes EOS“ yra viena pirmaujančių organizacijų pasaulyje,

dalyvaujančių įmonių veikloje ir palaikančių nuolatinį dialogą
su įmonių vadovais. Per metus „Federated Hermes“ SEB ir kitų
investuotojų vardu surengė daugiau nei 2000 diskusijų įvairiais su tvarumu susijusiais klausimais. Bendradarbiaujame su
IIGCC iniciatyvoje „Climate Action 100+“. Siekiama paveikti 167
bendroves, kurios visame pasaulyje išmeta daugiausiai anglies
dvideginio. Pastaraisiais metais ilgalaikius su klimatu susijusius
įsipareigojimus prisiėmė bendrovės BP, „Repsol“ ir „Royal Dutch
Shell“.
2021 m. „SEB Investment Management“ dalyvavo CDP vandens programoje, ragindamas įmones atskleisti aplinkosaugos
duomenis apie klimato kaitą, miškų naikinimą ir vandens saugumą. „SEB Investment Management“ taip pat aktyviai sprendžia
klausimus, susijusius su biologine įvairove. Pavyzdžiui, toks
klausimas buvo iškeltas per IPDD: „SEB Investment Management“ aptarė tvarų žemės naudojimą ir gamtos išteklių valdymą
su Brazilijos vyriausybe, siekdamas kovoti su spartėjančiu miškų
naikinimu.

Poveikis investicijoms
Nuo 2013 m. „SEB Investment Management“ yra mikrofinansų fondų siūlymo pradininkas, o šiuo metu – vienas didžiausių
tokio tipo poveikio fondų valdytojų Europoje. 2021 m. „SEB
Investment Management“ įkūrė devintąjį mikrofinansų fondą, o
per vietines mikrofinansų institucijas dabartiniai fondai , kurių
bendras valdomas turtas yra daugiau nei 7 mlrd. SEK1), 55 besivystančiose šalyse pasiekia daugiau nei 20 mln. verslininkų.
2021 m. „SEB Investment Management“ įkūrė „Global Climate
Opportunity Fund“ – teminį fondą, orientuotą į įmones, kurios
vertinamos kaip galinčios pasiūlyti pasaulinių klimato iššūkių
sprendimų. Fondas pagal ES su tvarumu susijusios finansinės informacijos atskleidimo reglamentą (SFDR) priskiriamas „tamsiai
žaliai“ kategorijai, o tai reiškia, kad jo tikslas yra tvarios investicijos (žr. 58 psl.).
„SEB Impact Opportunity Fund“ taip pat dirba su poveikio investicijomis, tačiau turi platesnius įgaliojimus investuoti į įvairius
sektorius, darančius teigiamą poveikį tvariai plėtrai ir aplinkai.
Fondas „Lyxor SEB Impact Fund“ investuoja į įmones, kurios
savo produktais ar paslaugomis suteikia inovatyvių aplinkos
ar visuomenės iššūkių sprendimų. Fondas investuoja į penkias
pagrindines sritis, įskaitant tvarią energetiką ir efektyvų išteklių
naudojimą.
2021 m. veiklą pradėjęs „SEB Global Equal Opportunity
Fund“ – teminis fondas, investuojantis į įmones, kurios savo
organizacijose lenkia konkurentus pagal lyčių lygybę ir įvairovę.
Fondas taip pat investuoja į įmones, teikiančias paslaugas arba
produktus, tiesiogiai ar netiesiogiai palaikančius lygias galimybes lyčių požiūriu.

„SEB Life and Pension“
SEB gyvybės draudimo bendrovė siūlo draudimo ir taupymo
sprendimus klientams, daugiausia Švedijoje ir Baltijos šalyse.
Tvarumas yra integruotas į investavimo procesą glaudžiai bendradarbiaujant su SEB turto valdymo organizacija, kurios ištekliai
yra skirti tvarumui ir aktyviai nuosavybei.
2021 m. buvo atlikta keletas naujų investicijų į SEB tradicinį
draudimą, kurį siūlo Švedijos gyvybės draudimo įmonė. Tarp
pavyzdžių galima paminėti investicijas į infrastruktūrą, kuri
orientuota į technologijas, skirtas energetikai be iškastinio kuro.
Jų tikslas – remti perėjimą prie mažesnio anglies dvideginio
išmetimo tokiuose sektoriuose kaip transportas ir pramonė.
Kitas pavyzdys – investicijos į įmones, kurių vertybiniai popieriai
neįtraukti į biržos prekybos sąrašus. Pagrindinis šių investicijų
tikslas – rasti atsakymus, kaip spręsti aplinkos ir klimato problemas, taip pat tokius klausimus kaip maisto švaistymas, sveikata
ir švietimas.
„SEB Investment Management“ valdomas turtas, 2021 m.
gruodžio 31 d.

Turi tvarių investicijų tikslą
(9 straipsnis).
 Skatina aplinkosaugines ir
socialines charakteristikas
(8 straipsnis).
 Kitos

2%
80 %
18 %

831

„SEB Investment Management“
valdomas turtas, mlrd. SEK

20

mln. verslininkų pasiekiančios
mikrofinansų paskolos

1 200
dialogų su
įmonėmis

1) Apima „Impact Opportunity Fund“.
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Žmonės ir bendruomenė
SEB įsipareigoja daryti socialinį poveikį, kad žmonės ir bendruomenės klestėtų ir
augtų. Savo patirtimi, produktais ir paslaugomis darome tiesioginį ir netiesioginį
poveikį darbuotojams, klientams, portfelio įmonėms ir tiekėjams.

Pagarba žmogaus ir darbuotojų teisėms yra atsakingos SEB
veiklos dalis. Tikime lygiomis vaikų, moterų ir vyrų teisėmis ir
tuo, kad įvairovė yra išteklius, kurį reikia skatinti, gerbti ir taikyti.
Lygios teisės ir galimybės skatinamos neatsižvelgiant į lytį, tautinę ar etninę kilmę, religiją ar tikėjimą, amžių, translytę tapatybę
ar išraišką, seksualinę orientaciją ar negalią.

Įtrauktis ir įvairovė
Įtrauktis ir įvairovė užima labai svarbią vietą SEB darbotvarkėje,
ypač mūsų darbuotojų atžvilgiu, todėl siekiame būti sektinu
pavyzdžiu visose šalyse, kuriose vykdome veiklą. SEB taiko
įtraukties ir įvairovės politiką ir sistemingai siekia samdyti į
vadovaujamas pareigas moteris, skatinti vienodą darbo užmokestį, įdarbinti, ugdyti ir paaukštinti žmones, turinčius tarptautinį
išsilavinimą, didinti įvairovę komandose ir vadovų grupėse.
Taikydami aiškias procedūras užtikriname plačią kandidatų atranką skiriant pareigas, nustatome pagrindinius veiklos
rezultatų rodiklius ir tikslus vyresniesiems vadovams ir nuolat
stebime pažangą. Mūsų tikslas – užtikrinti SEB talentų įvairovę
ir numatyti žmones, kurie ateityje eis banke svarbias vadovaujamas pareigas.
2021 m. įdiegta nauja įdarbinimo sistema, pagrįsta įvairiais
testais, kurių paskirtis – priskirti asmenį tinkamoms pareigoms.
Vietoj informacijos apie asmens kilmę, lytį ir amžių vadovas
gauna kandidato testo rezultatus, pagal kuriuos gali atlikti objektyvesnį vertinimą.
Visiems SEB darbuotojams rengti privalomi mokymai apie seksualinio priekabiavimo prevenciją. Jų tikslas – plėsti žinias apie
tai, kas gali būti laikoma seksualiniu priekabiavimu, ir suteikti
darbuotojams priemonių, kurių jie galėtų imtis tuo atveju, jei kas
nors nutiktų jiems ar kolegai. Metų pabaigoje mokymus baigė 93
proc. visų darbuotojų. Be to, tapome Švedijos įvairovės chartijos,
ne pelno organizacijos, kurios tikslas – skatinti įvairovę darbo
vietoje, nariais.

Darbuotojų kompetencijos ugdymas
Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų kompetencijos, susijusios
su tvarumu, ugdymui. Bendradarbiaudamas su „Stockholm Resilience Centre“, SEB siūlo mokymus klimato kaitos tema, kurie
yra privalomi 15 500 visame pasaulyje dirbančių darbuotojų.
2021 m. taip pat pristatėme tvarumo mokymus darbuotojams,
dirbantiems su privačiais klientais ir mažosiomis ir vidutinėmis
įmonėmis. Mokymų tikslas – sukurti tvarių finansų žinių pagrindą
ASV požiūriu, daugiausia dėmesio skiriant tvarumo rizikai bei
galimybėms ir besikeičiančiai reguliavimo aplinkai. Jau kelerius
metus siūlomi tvarių finansų mokymai, kuriuos SEB rengia kartu
su Jungtinėmis Tautomis.
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Nuolatiniu mokymusi siekiame užtikrinti, kad darbuotojai turėtų
įgūdžių, reikalingų norint siekti rezultatų ir tobulėti. Taip sugebėjome išvengti didelių pertvarkymų, dėl kurių būtų reikėję
atleisti dalį darbuotojų. Tais atvejais, kai atleidimai iš darbo yra
neišvengiami dėl organizacinių priežasčių, SEB Švedijoje laikosi
procedūros, kuri reglamentuojama kolektyvinėse sutartyse su
profesinėmis sąjungomis.

Sveikata ir darbo aplinka
SEB atsižvelgia į ilgalaikę perspektyvą ir imasi prevencinių priemonių, siekdamas užtikrinti saugią ir sveiką darbo vietą, kurioje
darbuotojams būtų garantuojamas tinkamas darbo ir asmeninio
gyvenimo balansas. 2021 m. priimta nauja bendroji užimtumo
politika. Dauguma darbuotojų nuo šiol gali dirbti namuose iki
dviejų dienų per savaitę.
2021 m., dar vienais COVID-19 pandemijos paženklintais metais, laikinojo nedarbingumo atostogų rodiklis SEB Švedijoje išliko
mažas – siekė vos tris procentus. SEB siūlo daugybę priemonių,
skatinančių darbuotojų psichinę ir fizinę sveikatą, įskaitant skaitmeninius mokymus ir paskaitas apie psichinę sveikatą. Taip pat
jau nemažai metų siūlome darbuotojams nemokamą galimybę
anonimiškai pasikalbėti su psichologu.

Su atlyginimu susieti pagrindiniai tvarumo
veiklos rezultatų rodikliai (PVRR)
SEB supranta, kad svarbu suderinti paskatų struktūras su
savo tvarumo siekiais. Bankas yra numatęs visos Grupės,
taip pat konkrečių skyrių ir padalinių tikslus aplinkosaugos,
socialinėje ir valdymo srityse, pavyzdžiui, susijusius su anglies dvideginio išlakomis, įvairove ir teisės aktų laikymusi.
Tvarumo PVRR yra integruoti į ilgalaikių paskatų struktūrų
paskirstymo SEB grupės vykdomojo komiteto (GVK) nariams, vadovams, kurie yra atskaitingi GVK, taip pat kitoms
tinkamoms pareigybėms procesą.
SEB siekia integruoti atnaujintas banko siekius ir tikslus
(žr. 46 psl.) į SEB vyresniųjų vadovų vertinimus.
	Daugiau informacijos apie SEB atlygio principus
žr. 106 psl.

Darbo teisė ir profsąjungos
Pavyzdžiui, bendradarbiavimas su profsąjungų ir darbo tarybų
darbuotojų atstovais yra neatsiejama ir sveikintina kasdienės
veiklos dalis. Per Europos darbo tarybą (angl. European Works
Council – EWC) bendradarbiaujame ir su vietos darbuotojų atstovais. Švedijoje SEB bendradarbiauja su profsąjungomis darbo
vietoje tiek padalinių, tiek grupės lygmenimi. Profsąjungos atstovaujamos SEB valdyboje. Laikomės kelių pramonės kolektyvinių
sutarčių ir sudarėme vietines kolektyvines sutartis, siekdami
reguliuoti darbuotojų sąlygas keliose šalyse, kuriose veikiame.

Baigti privalomi mokymai, % visų darbuotojų, 2021 m.
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Pavojus žmogaus teisėms mūsų veikloje
Žmogaus teisių pažeidimų riziką SEB vertina vadovaudamasis Grupės žmogaus teisių politika ir tarptautiniais susitarimais. Stengiamės nepakenkti žmogaus teisėms ir neprisidėti
prie jų pažeidimo, taip pat nustatome ir įvertiname sritis,
kuriose per verslo santykius galime pakenkti finansavimui
ar investicijoms.
Klientas, nesiekiantis užtikrinti žmogaus teisių, kai yra
padidėjusi kenkimo žmogaus teisėms ar jų pažeidimo rizika,
bankui kelia kredito riziką. Taip pat kyla didelė reputacijos
rizika, susijusi su investavimu į tokias įmones. Šios rūšies
rizika turi būti vertinama ir stebima vykdant kredito ir
investavimo procesus. „SEB Investment Management“
turi griežtus kriterijus, pagal kuriuos nustato, kaip elgtis su
aktyviai valdomais fondais, susijusiais su turimais akcijų
paketais, kurie akivaizdžiai pažeidžia tarptautines žmogaus
teisių kriterijų normas.

Mūsų požiūris į vaikų darbą ir priverstinį darbą
Pasiskirstymas pagal lytį (vyrai / moterys), %
Direktorių valdyba
56 / 44

Vyresnioji vadovybė1)
56 / 44

Vyrai  

Visi vadovai
52 / 48

Moterys

1) Apima grupės vykdomąją vadovybę (GVV) ir vadovus, kurie tiesiogiai jai atskaitingi.

SEB įsipareigoja laikytis vaikų ir kitų pažeidžiamų grupių
apsaugos nuo bet kokio išnaudojimo, įskaitant vaikų darbą
ir priverstinį darbą, principų. Suprantame, kad savo veikloje
galime padėti spręsti vaikų darbo ir priverstinio darbo problemas. Stengiamės nustatyti ir sušvelninti mums kylančią
riziką, susijusią su šiomis sritimis, ir paveikti savo klientus
ir portfelį sudarančias įmones, kad ir šios vykdytų tinkamą
darbo politiką ir turėtų pakankamai kokybiškas stebėjimo
sistemas.
Taip pat esame Švedijos finansinės koalicijos prieš seksualinį vaikų išnaudojimą komerciniais tikslais, siekiančios
užkirsti kelią mokėjimams, susijusiems su vaikų išnaudojimu,
per Švedijos finansų sistemą, nariai.
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Verslo etika ir elgesys
Pasitikėjimas finansų sistema yra labai svarbus tam, kad SEB galėtų vykdyti veiklą, kuri naudinga klientams, akcininkams, ekonomikos plėtrai ir visai
visuomenei.
SEB visada siekė išlaikyti aukščiausius verslo etikos standartus,
todėl nuolat tobulina procesus ir procedūras. Vadovaujamės
pasaulinėmis iniciatyvomis ir tarptautiniais standartais, o bėgant
metams parengėme savo dokumentus, kuriais vadovaujamės ir
remiamės savo darbe.

Elgesio kodeksas
SEB elgesio kodekse aprašytos SEB veiklos procedūros, vertybės, etika ir elgesio standartai, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip darbuotojams vadovautis šiomis vertybėmis. Kodeksas taikomas visiems SEB grupės darbuotojams visose rinkose,
kuriose veikiame, ir padeda darbuotojams užmegzti ilgalaikius
santykius su klientais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis.
Mokymai apie SEB elgesio kodeksą yra privalomi visiems 15 500
darbuotojų.
	Žr. sebgroup.com

Kliento duomenų etika
2021 m. SEB priėmė klientų duomenų etikos politiką, kurioje
nustatytas atsakingo klientų duomenų tvarkymo, duomenimis
pagrįstų inovacijų ir dirbtinio intelekto naudojimo pagrindas.
Politiką sudaro aštuoni atsakingos verslo plėtros ir inovacijų principai, kuriais siekiama apsaugoti klientus ir užtikrinti pasitikėjimą
banku. Šie principai padeda apsaugoti žmogaus teises, klientus ir
užtikrinti, kad klientų duomenys būtų tvarkomi etiškai ir atsakingai plėtojant SEB paslaugas ir pasiūlymus.
Žr. sebgroup.com
Privatumo apsauga SEB yra itin svarbi tvarkant klientų asmens
duomenis. Mūsų klientai visada turi jaustis saugūs bendradarbiaudami su SEB ir patikėdami mums tvarkyti savo asmens duomenis. Todėl visada užtikriname, kad klientų pateikta informacija
būtų tvarkoma tinkamai ir laikantis galiojančių konfidencialumo
ir asmens duomenų apsaugos taisyklių. Be to, reikalaujame, kad
asmenys, kuriems pavesta tvarkyti asmens duomenis mūsų
vardu, rašytiniu susitarimu įsipareigotų laikytis konfidencialumo
pareigos ir griežtų SEB IT saugumo reikalavimų.

Kova su korupcija
SEB, vadovaudamasis galiojančiomis taisyklėmis ir reglamentais,
taip pat savo vidaus taisyklėmis ir aukštais etikos standartais,
aktyviai stengiasi užkirsti kelią rizikai, kad banku bus pasinaudota korupcijai. SEB nevykdo ir netoleruoja neteisėtos ar neetiškos
verslo praktikos, taip pat netoleruoja dalyvavimo korupcijoje ar
ryšių su korupcija.
2021 m. SEB patvirtino kovos su korupcija politiką, kurioje
išdėstytos SEB kovos korupcija priemonės ir nustatyti korupcijos
rizikos analizės principai bei korupcijos prevencijos priemonės.
Politikoje taip pat nustatyti korupcijos rizikos, susijusios su tarpininkais ir kitomis trečiosiomis šalimis, valdymo principai.

SEB darbuotojai privalo laikytis atitinkamų išorinių ir vidinių
apribojimų, susijusių su dovanų teikimu bei priėmimu ir verslo
pramogomis, kad išvengtų įtarimų kyšininkavimu ar korupcija.

Pozicija dėl lobizmo ir neetiško įtakos darymo
SEB yra priėmęs griežtas gaires dėl neetiško įtakos darymo
versle ir visuomenėje. Visi veiksmai ir sprendimai turi atitikti
įstatymus, reglamentus ir kitas išorės taisykles, taip pat vidinius
nurodymus ir politiką, pavyzdžiui, SEB elgesio kodeksą. Negalime remti politinių partijų skirdami aukas ar kitais būdais.

Pranešimas apie pažeidimus
SEB yra parengęs pranešimo apie pažeidimus procedūrą. Darbuotojai ar kiti asmenys, įtariantys galimai neetišką ar neteisėtą
elgesį, turi apie tai pranešti. Pranešimai gali būti teikiami visiškai
anonimiškai naudojantis skaitmenine paslauga „WhistleB“. Ši
paslauga visiškai nepriklausoma nuo SEB ir atitinka griežčiausius
saugumo reikalavimus, susijusius su šifravimu, duomenų saugumu ir pranešėjo tapatybės apsauga. Visi incidentai ar nurodytos
aplinkybės nedelsiant ištiriami ir atitinkamais atvejais apie juos
pranešama banko generaliniam direktoriui ir Audito ir atitikties
komitetui.

Mūsų požiūris į mokesčius
SEB veikloje svarbus mokesčių valdymas. SEB, vykdantis veiklą
daugiau nei 20 šalių, supranta besikeičiančią mokesčių aplinką
tiek iš reguliavimo institucijų, tiek iš visuomenės pusės ir deda
didžiules pastangas, kad būtų laikomasi taikomų mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų. Bankas siekia išlaikyti aukštus mokesčių
valdymo, rizikos stebėjimo ir mokesčių atitikties užtikrinimo
standartus.
Nuo SEB siūlomų produktų ir paslaugų priklauso SEB ir klientų
mokesčių situacija, todėl produktai ir paslaugos turi būti pagrįsti
nauda verslui. SEB turi nenaudoti, neskatinti ir nepalengvinti įsigijimo produktų ar paslaugų, prieštaraujančių mokesčių ar kovos
su mokesčių vengimu įstatymams, taip pat privalo nebendradarbiauti su išorės šalimis, kurios tuo užsiima.
SEB taiko savo politikas ir procedūras ir aktyviai dirba rizikos
vertinimo, sistemų ir kontrolės srityse, siekdamas užtikrinti, kad
būtų laikomasi taikomų mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su banko veikla. SEB yra įsipareigojęs pateisinti mokesčių
valdymo skaidrumo lūkesčius. Mokesčių politiką priima valdyba.
Ji kasmet peržiūrima.
SEB pelno mokesčio sąnaudos, mln. SEK

4 717 4 100 5 441
2019 m.

54 — SEB 2021 m. metinė ir tvarumo ataskaita

2020 m.

2021 m.

Aplinkosauga
Aplinkosaugos aspektus SEB banke sprendžiame vykdydami
finansinę ir investicinę veiklą ir valdydami tiesioginį poveikį.
Mūsų atsakomybė aplinkai yra susijusi su mūsų arba verslo partnerių poveikiu gyvosioms ir negyvosioms gamtos sistemoms,
įskaitant ekosistemas, žemę, orą ir vandenį. Suprantame ir
plečiame savo gebėjimus valdyti poveikį aplinkai, taip pat riziką
ir galimybes, kurios mums ir mūsų klientams gali atsirasti dėl
besikeičiančios aplinkos.
Siekdami tinkamiau mažinti SEB poveikį klimatui, gėlam
vandeniui ir biologinei įvairovei, nuolat plėtojame su šia sritimi
susijusias politikas. 2021 m. pabaigoje ir 2022 m. pradžioje SEB
patobulino ir atnaujino aplinkosaugos politiką, ketindama ją
priimti pavasarį.

Trijų sričių sujungimas
Klimato kaitos, gėlo vandens ir biologinės įvairovės ryšys yra
neatsiejamas ir daro didelį poveikį visuomenei. Ekstremalūs
meteorologiniai reiškiniai ir klimato kaitos sukeliamas buveinių
struktūrų kitimas daro poveikį įvairioms rūšims. Ir atvirkščiai,
biologinė įvairovė prisideda prie ekosistemų funkcijų, kurios
padeda prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją švelninti.

Klimatas

Biologinė įvairovė

Gėlas vanduo

Suinteresuotųjų šalių įtraukimas
Kurdamas aplinkosaugos politiką, SEB organizuoja suinteresuotųjų šalių susitikimus su aktyviai dalyvaujančiomis pilietinės
visuomenės organizacijomis, kad gautų techninių žinių ir įžvalgų
apie aktualius iššūkius ir prioritetus, įvardytus 45 psl. aprašytoje
poveikio analizėje. SEB taip pat prisijungė prie tinklo „Business@
Biodiversity Sweden“, siekdamas įgyti daugiau žinių, kurias
būtų galima integruoti į SEB darbą, susijusį su biologine įvairove,
produktų kūrimo ir rizikos valdymo srityse.

SEB tiesioginis poveikis aplinkai
SEB atsakingai ir aktyviai dirba siekdamas sumažinti tiesioginį
poveikį aplinkai. Nuo 2008 m. matuojamos mūsų anglies dvideginio išlakos, atsirandančios dėl energijos vartojimo, popieriaus naudojimo, tarnybinių automobilių ir verslo kelionių. Nuo
2021 m. taip pat matuojamas išmetamo anglies dioksido kiekis,
susidarantis dėl atliekų.
Išsikėlėme šiuos tiesioginius CO2 tikslus:

Nulinis
grynasis
CO2 kiekis

Absoliutus
CO2 išlakų
sumažinimas
66 % (palyginti
su 2008 m.)

Absoliutus
CO2 išlakų
sumažinimas
75 % (palyginti
su 2008 m.)

Beveik nulinės
absoliučios
CO2 išlakos

2021

2025

2030

2045

Siekdamas šių tikslų, SEB:
• gerins operacijų ir pastatų energijos vartojimo efektyvumą;
• nuosavuose arba nuomojamuose pastatuose naudos atsinauji-

nančiąją energiją;
Ta pati sąsaja taikoma ir gėlam vandeniui, gyvybiškai svarbiam florai ir faunai – jis gali turėti įtakos klimatui ir biologinei
įvairovei, pavyzdžiui, dėl garavimo ir absorbcijos poveikio. SEB
aplinkosaugos politikos tikslas – nustatyti aplinkos veiksnių
valdymo finansavimo ir investicijų principus bei metodus, visų
pirma per sektorių politikas. Šia politika pripažįstame savo, kaip
finansų tarpininko, vaidmenį, galimą poveikį ir poziciją kiekvienoje iš svarbiausių sričių.
Taip pat keliame lūkesčius potencialiai reikšmingą poveikį
turinčių sektorių įmonėms ir nurodome, kaip siekiame įvertinti
klientus ir bendradarbiauti su jais, kad palaikytume perėjimą.
SEB siekia toliau tobulinti metodikas, pagal kurias klimato, gėlo
vandens ir biologinės įvairovės aspektai integruojami į verslo
sprendimus, taip pat tirti galimybes į politiką įtraukti daugiau
aplinkosaugos sričių.
	Žr. mūsų aplinkosaugos politiką adresu sebgroup.com
	Žr. pastabas apie tvarumą 208 psl.

• mažins verslo kelionių skaičių pakeisdamas jas alternatyviais

susitikimų formatais, mažins su kelionėmis susijusį išlakų kiekį,
kuris susidaro dėl iškastinio kuro naudojimo;
• pereis prie elektrifikuoto tarnybinių automobilių parko;
• dirbs kartu su tiekėjais, kad sumažintų platesnį SEB anglies
pėdsaką;
• teiks skaidrias ataskaitas apie SEB išlakų profilį ir veiksmus,
kurių SEB imasi siekdamas valdyti ir mažinti išlakas. SEB yra
pasirašęs CDP.
2021 m. tęsėsi COVID-19 pandemijos poveikis, daugiausia verslo
kelionėms. Per jas išmetamo anglies dvideginio kiekis sumažėjo
daugiau nei perpus, palyginti su 2020 m. SEB bendras išmetamas
anglies dvideginio kiekis sumažėjo beveik 4 proc. nuo 9 734 tonų
2020 m. iki 9 389 tonų 2021 m., o tai gerokai mažiau nei banko
tikslas iki 2025 m. apriboti išlakas iki 17 000 tonų ± 5 proc. Ilgalaikis tikslas – iki 2045 m. sumažinti išmetamą anglies dvideginio
kiekį beveik iki nulio.
2021 m. SEB įsigijo apyvartinius taršos leidimus 5 000 tonų ir taip
kompensavo dalį 2020 m. išmatuotų tiesioginių išlakų. SEB siekia
2021 m. tapti neutraliu klimatui dėl kompensavimo pagal Klimato
kaitos programą. Apyvartinių taršos leidimų įgyjama ir 2022 m.
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Tvarumo valdymo struktūra
Kaip bankas, esame atsakingas už tai, kaip vykdome savo veiklą, ką finansuojame ir į ką
investuojame. Turime aiškią valdymo struktūrą, įvairių sričių vidaus politikas ir laikomės
įsipareigojimų, tad galime užtikrinti, kad mūsų pastangos būtų įgyvendinamos visoje Grupėje.

Siekiant pažangos svarbu stiprus ir veiksmingas valdymas. SEB
sukūrė tvirtą tvarumo valdymo modelį, kuriame aiškiai nurodyti
vaidmenys ir įgaliojimai ir kuris įvairiais lygmenimis apima ekonominius, socialinius, aplinkosaugos (įskaitant klimato) ir etinius
veiklos aspektus. Šis modelis apibūdina, kaip nustatome savo
strategiją ir kaip ją įgyvendiname praktiškai. Sustiprinta tvarumo
valdymo organizacinė struktūra – įkurtas Tvariosios bankininkystės padalinys, o 2021 m. paskirti tvarumo vadovai visose SEB
vidaus rinkose.
Direktorių valdyba yra atsakinga už įmonės tvarumo strategijos ir organizacijos, kuri ją įgyvendins, sukūrimą. SEB pastangos
tvarumo srityje – banko veiklos dalis, valdyba nuolat nagrinėja šiuos klausimus ir kartą per metus apžvelgia politikas ir
nurodymus.
Valdyba tvirtina SEB strategiją ir verslo planą, įskaitant tvarumo aspektus, įmonių tvarumo politiką, temines strategijas ir
tvarumo ataskaitą. Sektorių politikas tvirtina valdybos Rizikos ir
kapitalo komitetas.
Prezidentas ir vykdomasis direktorius (toliau – prezidentas) yra
atsakingas už tvarumo strategijos vykdymą ir valdybos nustatytos valdymo struktūros įgyvendinimą.
Vadovų lygmeniu tvarumo klausimus sprendžia Grupės
vykdomasis tvarios veiklos komitetas (GVTVK), kurio pirmininkas
yra prezidentas. GVTVK yra visos Grupės sprendimus priimantis
organas, sprendžiantis klausimus, susijusius su įmonių tvarumo
veikla SEB.
Grupės rizikos komitetas (GRK), kuriam taip pat pirmininkauja
prezidentas, yra visos Grupės sprendimus priimantis organas,
sprendžiantis visų rūšių riziką Grupės lygmeniu, įskaitant tvarumo ir reputacijos riziką.
Vyriausiasis tvarumo pareigūnas yra išplėstinio Grupės vykdomojo komiteto (GVK), GVTVK ir GRK narys, taip pat – Tvariosios
bankininkystės padalinio vadovas. Tai pirmaeilis SEB grupės
organas, telkiantis SEB patirtį ir besilaikantis holistinio požiūrio
tiek strategiškai, tiek komerciškai.
Tvariosios bankininkystės skyrius yra atsakingas už bendros
tvarumo darbotvarkės koordinavimą ir valdymą, glaudžiai

bendradarbiaujant su padaliniais, Grupės darbuotojais ir pagalbines funkcijas atliekančiais asmenimis.

Naujų produktų vertinimas
Tvariosios bankininkystės padalinio administruojamas Tvarių
paslaugų komitetas (TPK) centralizuoja naujų produktų vertinimą. TPK sprendžia dėl SEB padalinių teisės naudoti tvarumo
nuorodas prekiaujant ar platinant produktus ar paslaugas, pavyzdžiui, nuorodas į ASV (aplinkosauginius, socialinius, valdymo)
veiksnius, JT darnaus vystymosi tikslus ir ES taksonomiją. Aplinkosaugos ir tvarių paslaugų valdymo komitetas (ATPVK) – tai TPK
pakomitetis, kuris sprendžia dėl turto tinkamumo SEB grupės su
tvarumu susijusio finansavimo programoms.

Procedūros ir kontrolė
Kiekvienas padalinio vadovas, Grupės paramos skyriaus vadovas ir Grupės personalo vadovas yra atsakingi už tai, kad būtų
nustatytos procedūros ir kontrolės priemonės tvarumo tikslams
įgyvendinti ir stebėti ir kad būtų laikomasi valdybos, prezidento
ir GVTVK nustatytos strategijos ir politikos. Padalinių tvarios
veiklos rizikos komitetai atlieka vertinimą ir priima sprendimus
dėl naujų klientų ar sandorių pasiūlymų tvarumo rizikos požiūriu,
prieš pateikdami informaciją atitinkamam sprendimus priimančiam organui, kad šis nuspręstų dėl įtraukimo ar sandorio.

„SEB Investment Management“ vykdomas tvarumo
valdymas
Patronuojamoji įmonė „SEB Investment Management“ yra
padalinys, įtrauktas į SEB valdymo struktūrą. Kaip patronuojamoji įmonė, fondo bendrovė yra atskiras juridinis asmuo, turintis
savo direktorių valdybą. Bendrovė veikia vadovaudamasi „SEB
Investment Management“ tvarumo politika ir akcininkų įtraukimo į „SEB Investment Management“ principais. Vadovų komandoje tvarumo ir valdymo vadovas yra atsakingas už šio darbo,
įskaitant klimato kaitą, plėtrą ir koordinavimą.

Direktorių valdyba
Prezidentas ir vykdomasis direktorius

SEB išorės tvarumo patariamoji taryba

Grupės vykdomasis tvarios veiklos komitetas

Grupės rizikos

Tvariosios bankininkystės padalinys
Stambūs juridiniai asmenys ir finansų įstaigos

Verslo ir privatūs
klientai

Privatus turto valdymo ir
šeimos biuras

Baltijos šalių
tarnyba

Gyvybės
draudimas

Investicijų
valdymas

SEB konsultavimas prezidento kvietimu. Žr. 101 psl.
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Tvarumo politikos sistema
SEB tvarumo politikos sistema apima įmonių tvarumo politiką, temines politikas ir sektorių
politikas. Sistemoje pateikiamos gerosios praktikos ir tarptautinių konvencijų bei standartų gairės,
kurių bankas skatina laikytis.

Įmonių tvarumo politika yra SEB tvarumo pagrindas ir valdymo
platforma tvarumo srityje priimant verslo sprendimus, įskaitant
sprendimus dėl investicijų ir kredito. Teminėje ir sektorių politikose, nustatant finansavimo ir investicinės veiklos tvarumą, visų
pirma laikomasi rizika pagrįsto požiūrio.
Sistema kasmet peržiūrima siekiant sustiprinti veiklą ir atsižvelgiant į reguliavimo, technologijų ir pramonės pokyčius. 2021
m. SEB iš esmės peržiūrėjo iškastinio kuro sektoriaus politiką,
taip pat atnaujino kasybos ir metalų sektoriaus politiką. Aplinkosaugos politika, apimanti klimato kaitą, gėlą vandenį ir biologinę
įvairovę, bus priimta 2022 m. pavasarį, atlikus esminius pakeitimus. Taip pat atnaujintos miškininkystės, atsinaujinančiosios
energijos ir laivybos politikos. Be to, SEB paskelbė pirmąją
transporto sektoriaus politiką.
Žr. 55 psl.

Bendra sistema
Įmonių tvarumo politika
Įmonių tvarumo valdymo instrukcija
Tvarumo politikos įgyvendinimo instrukcija

Teminės politikos
Aplinkosaugos politika

Žmogaus teisių politika

Sektorių politikos
Ginklai ir gynyba
Miškininkystė
Iškastinis kuras
Kasyba ir metalai
Atsinaujinančioji energija
Laivyba
Transportas
Tabakas
Azartiniai lošimai

Kitos grupės politikos
SEB turi keletą kitų visoje grupėje taikomų politikų, kuriomis
vadovaujasi mūsų darbuotojai santykiuose su klientais ir kolegomis. Pavyzdžiui:
• Elgesio kodeksas
Žr. 54 psl.
• Klientų priėmimo standartai (KPS)
Žr. 89 psl.
• Kova su korupcija
Žr. 54 psl.
• Klientų duomenų etikos politika
Žr. 54 psl.
• Įtraukties ir įvairovės politika
Žr. 52 psl.
• Šiuolaikinės vergovės prevencijos įstatymas Žr. sebgroup.com
• Mokesčių politika
Žr. 54 psl.

Tvarumo įsipareigojimai
SEB savo veikloje įsipareigoja laikytis įvairių tarptautinių kodeksų ir sutarčių bei programų. Tarp tarptautinių susitarimų, kuriuos
SEB palaiko, paminėtini Paryžiaus susitarimas, JT darnaus
vystymosi tikslai (DVT), Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir
JT pagrindiniai principai dėl verslo ir žmogaus teisių.
Visą sąrašą rasite sebgroup.com
SEB prisijungė prie šių struktūrų arba viešai patvirtino šiuos
dokumentus (pasirašymo metai):
• JT pasaulinis susitarimas (2004 m.) – programa įmonėms,
kad jos galėtų įgyvendinti tvarumo principus žmogaus teisių,
darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse.
• UNEP FI atsakingos bankininkystės principai (2019 m.) – tvarumo programa, leidžianti bankams prisidėti prie visuomenės,
integruojant Paryžiaus susitarimą ir darnaus vystymosi tikslus
į verslo tikslus ir procesus. Žr. 45 psl.
• Aljansas „Net-Zero Banking Alliance“, arba NZBA (2021 m.) –
SEB yra vienas iš NZBA aljanso, kurio tikslas – paspartinti pasaulio ekonomikos perėjimą prie neutralaus poveikio klimatui
iki 2050 m., narių.
• Iniciatyva „Net Zero Asset Managers“ (2020 m.) – įsipareigojimas palaikyti tikslą iki 2050 m. visiškai pereiti prie neutralaus
poveikio klimatui ekonomikos.
• Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo
grupė (TCFD) (2018 m.) – rekomendacijos dėl savanoriško su
klimatu susijusių finansinių duomenų atskleidimo.
• Atsakingo investavimo principai (API) (2008 m.) – JT palaikomi
šeši investavimo principai, skirti tvarumo aspektams į investavimo praktiką įtraukti.
• Pusiaujo principai (2007 m.) – savanoriška programa skolintojams ir skolininkams projektų finansavimo srityje.
• Poseidono principai (2020 m.) – tarptautinio laivybos dekarbonizacijos palaikymo programa.
• Atsakingo laivų perdirbimo standartai (2021 m.) – banko iniciatyva, užtikrinanti aplinkosaugos ir socialiniu požiūriu atsakingą
laivų išmontavimą ir perdirbimą.
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ES reguliavimo pokyčiai
Siekiant įgyvendinti ES tvarių finansų veiksmų plane numatytą
įsipareigojimą, buvo priimta keletas tarpusavyje susijusių reglamentų,
kuriais siekiama nukreipti kapitalo srautus į tvarią ekonomiką.

ES klasifikavimo sistemoje – Taksonomijos reglamente – pateikiamos tvarios ekonominės veiklos apibrėžtys, nurodomi ataskaitų
teikimo dėl aplinkai tvarios ekonominės veiklos dalies visoje veikloje, investicijų ar skolinimo veikloje reikalavimai. SEB integruoja
ES taksonomiją į savo veiklos strategiją, procesus ir procedūras
(pvz., į naują žaliųjų obligacijų sistemą ir klientų tvarumo klasifikavimo modelį) ir į produktų kūrimą ir klientų konsultavimą, finansavimą ir investicijas (žr. 22, 45, 49, 56, 62, 64 psl.).
SEB taiko tvarumo ataskaitų teikimo reikalavimus pagal
dabartinės taksonomijos atskleidimo deleguotąjį aktą (žr. taksonomijos privalomąją ataskaitą ir taksonomijos savanoriškąją
ataskaitą 209 psl.). Didėjant su taksonomija susijusių duomenų
prieinamumui, bankai ir kitos finansų institucijos galės teikti
išsamias taksonomijos ataskaitas dėl savo turto, įskaitant žaliųjų
aktyvų koeficientą (GAR) ir žaliųjų investicijų koeficientą (GIR).

Su tvarumu susijusios finansinės informacijos
atskleidimo reglamentas (SFDR)
SFDR sukurtas tam, kad investuotojams būtų lengviau atskirti
ir palyginti tvarias investavimo strategijas ir skaidriau atskleisti
finansinių produktų tvarias savybes arba sąsajas su tvariais tikslais. Pirmoji reglamento dalis įsigaliojo 2021 m., o metų pabaigoje visi „SEB Investment Management“ fondai buvo suskirstyti į
kategorijas pagal tai, ar fondas siekia tvarumo (9 straipsnis arba

ES taksonomijos ataskaitų teikimas
Kredito įstaigoms pagrindinis su taksonomija susijęs veiklos
rezultatų rodiklis bus žaliųjų aktyvų koeficientas (GAR),
nurodantis su taksonomija suderinto turto dalį. Šis turtas
apibrėžiamas kaip turtas, kuris atitinka taksonomijos kriterijus
ir iš esmės prisideda prie bent vieno iš šešių Taksonomijos
reglamente nurodytų aplinkosaugos tikslų.
Išsamias GAR ataskaitas reikės teikti nuo 2024 m. (už
2023 finansinius metus). 2021 finansiniais metais kredito
įstaigos privalo, be kita ko, nurodyti taksonomijos reikalavimus
atitinkančio ir neatitinkančio turto dalį, palyginti su visu turtu.
Taksonomijos reikalavimus atitinkantis turtas yra susijęs su
ekonomine veikla, kuriai taikomi taksonomijos aplinkosauginiai
tikslai, kurie gali būti apibrėžti kaip taksonomijos reikalavimus
atitinkantys, remiantis būsimomis įmonės ar subjekto, į kurį
investuojama, taksonomijos ataskaitomis. Pagal taksonomiją
kredito įstaigoms privalomi atskleidimai turi būti grindžiami tik
įmonių ir (arba) emitentų pateikta informacija. Kadangi 2022
m. ataskaitas pagal Taksonomijos reglamentą pradės teikti ir
ne finansų įmonės, finansų įstaigos turi ribotą prieigą prie šios
informacijos. Tačiau taksonomijos reikalavimus atitinkančiam
turtui savanoriškai atskleisti gali būti naudojama vieša informacija ir klientų žinios.
EB Taksonomijos ataskaita apima SEB Grupę ir Gyvybės
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tamsiai žalia spalva), palaiko tvarumo ypatybes (8 straipsnis arba
šviesiai žalia spalva) arba į investicinius sprendimus neįtraukia su
tvarumu susijusių aspektų (6 straipsnis arba pilka spalva). SEB
įtraukė informaciją į savo fondų sąrašus ir pristatė naujus tinklalapius, kurie padės klientams suprasti, palyginti ir stebėti SEB fondų
pasiūlymo tvarumo ypatybes.

ES tvaraus finansavimo platforma
ES tvaraus finansavimo platforma – tai ekspertų grupė, įgaliota
konsultuoti ES Komisiją ES taksonomijos plėtros ir taikymo
klausimais.
SEB yra vienas iš dviejų platformoje atstovaujamų Europos
komercinių bankų. SEB aktyviai bendradarbiauja su Šiaurės ir
Baltijos šalių bankų asociacijomis ir jų nariais, siekdamas dalytis
naujausia vieša informacija apie pažangą ir rinkti nuomones apie
taksonomijos plėtrą. Platformos nariai pataria ES Komisijai, be
kita ko, šiose srityse:
• likusių keturių aplinkosaugos tikslų (be klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo) – biologinės įvairovės, vandens ir jūros
išteklių, taršos prevencijos ir kontrolės bei žiedinės ekonomikos – taksonomijos kūrimas;
• išplėstinės taksonomijos koncepcija, apimanti žalingos arba
nedidelį poveikį aplinkai turinčios veiklos atskleidimą;
• socialinės taksonomijos koncepcija.

Privaloma taksonomijos ataskaita
Turtas
Taksonomiją atitinkantis turtas
Taksonomijos neatitinkantis turtas
Turtas, susijęs su centrine valdžia, centriniais
bankais ir viršvalstybinėmis bendrovėmis
Išvestinės finansinės priemonės
(apsidraudimo apskaita)
Turtas, susijęs ne su NFRD1) įsipareigojimais
Prekybos portfelis (įskaitant išvestines finansines priemones, išskyrus apsidraudimo apskaitą)
Tarpbankinės paskolos pagal pareikalavimą

Turtas, mln.
SEK 2021

Dalis viso
turto, %

618 756

19

–

–

492 093

15

973

0

–

–

350 692

11

6 745

0

1) Pateikiama tik tiek, kiek yra duomenų apie pagrindinę ekonominę veiklą.
2) ES nefinansinės atskaitomybės direktyva, pagal kurią reikalaujama, kad tam tikros
didelės įmonės (>500 darbuotojų) teiktų tvarumo ataskaitas.

draudimą. Į 2021 m. privalomą ataskaitą įtrauktos namų ūkių
hipotekos paskolos, nustatytos kaip taksonomijos reikalavimus
atitinkantis turtas, remiantis pagrindiniu užstatu (nekilnojamuoju turtu). Kitas turtas, atitinkantis taksonomijos reikalavimus
arba ne, gali būti identifikuojamas remiantis įmonių (emitentų)
nuo 2022 m. teikiamomis taksonomijos ataskaitomis.

Savanoriška taksonomijos ataskaita
SEB savanorišką taksonomijos ataskaitą žr. 209 psl.

Bendradarbiavimas su suinteresuotosiomis šalimis
Bendradarbiaujame su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis siekdami užtikrinti, kad svarbiausiems klausimams būtų skiriamas didžiausias dėmesys. Visų
mūsų suinteresuotųjų šalių grupės praėjusiais metais daug dėmesio skyrė tvarumui, ypač klimato kaitai.
Klientai
Verslo klientams tvarūs finansai tampa vis svarbesne konsultacijų, produktų ir paslaugų sritimi. Klientai vertina tai, kad per
pandemiją SEB buvo stiprus finansų partneris. Tačiau jie išreiškė
šiokį tokį nepasitenkinimą dėl administracinės naštos, kurią
bankai jiems užkrauna taikydami procedūrą „pažink savo klientą“
(angl. Know Your Customer – KYC) ir kovos su pinigų plovimu procedūras. 2021 m. SEB pelnė aukščiausią įvertinimą „Prospera“
tyrime dėl konsultacijų tvarumo klausimais tarp stambių juridinių
asmenų ir finansų institucijų Šiaurės šalių regione.
Privatūs klientai Švedijoje yra labai įsitraukę į tvarumą. Į SEB
kasmetinio tvarumo tyrimo klausimus atsakė daugiau nei 7 000
klientų. Jie nurodė norintys, kad SEB fondų įmonė savo veikloje
teiktų pirmenybę klimato kaitos, švaraus vandens bei sanitarinių
paslaugų ir biologinės įvairovės sritims. Be to, klientai palankiai
įvertino patobulintas mobiliojo banko programėlės paslaugas –
tai liudija didelis jos naudojimo rodiklis.

Investuotojai, akcininkai ir analitikai
Investuotojai, akcininkai ir analitikai ir toliau daugiausia dėmesio
skyrė pandemijos padariniams, tačiau labiau iš ekonomikos atsigavimo perspektyvos – pagal pajamų didėjimo pagreitį ir pagal
tai, kaip keisis tikėtini grynieji kredito nuostoliai 2021 ir 2022
metais. 2021 m. rudenį panaikinus dividendų apribojimus, dažna
diskusijų tema tapo kapitalo repatriacija. Lapkritį SEB išmokėjo
papildomus dividendus už paprastąsias akcijas ir inicijavo akcijų
supirkimo programą. Didelis indėlių srautas ir jo įtaka SEB finansavimo deriniui bei finansavimo planams buvo aktuali tema tiek
investuotojams į akcijas, tiek į obligacijas. Tvarumas išliko vienu
svarbiausių darbotvarkės klausimų.

Darbuotojai
SEB darbuotojai yra įsitraukę, labai tiki SEB ateitimi ir vadovybe,
jaučia, kad gali išsakyti savo nuomonę, tobulėti ir prisidėti prie
pokyčių. Tarp tobulintinų sričių darbuotojai pažymėjo tarpfunkcinį bendradarbiavimą, komunikaciją, susijusią su sprendimų
priėmimu ir tolesniu klientų patirties gerinimu. Su pandemija

susijęs tyrimas parodė, kad didžioji dalis darbuotojų jautėsi
palaikomi, žino, kurioms užduotims teikti pirmenybę, ir mano,
kad bankas padarė didelę pažangą kurdamas technologijas ir
bendradarbiavimo priemones.
	Žr. 26 psl.

Visuomenė – reguliavimo institucijos, žiniasklaida
ir NVO
SEB palaiko nuolatinį dialogą su reguliavimo ir priežiūros institucijomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, dalyvaudamas
dvišaliuose ir daugiašaliuose susitikimuose ir įvairiuose pramonės srities forumuose. Per metus daugiausia dėmesio skirta, be
kita ko, kovai su pinigų plovimu, klientų apsaugai ir tvarumui,
pavyzdžiui, tvarumo ir klimato rizikos integravimui į procesus
ir informacijos atskleidimą. Kalbėjomės su nevyriausybinėmis
organizacijomis (NVO), vartotojų teisių gynimo grupėmis ir
žiniasklaida tiesiogiai, vykdydami vietos įsipareigojimus, per
apskritojo stalo diskusijas ir spaudos konferencijas. 2021 m.
tiek žiniasklaida, tiek NVO daug dėmesio skyrė mūsų požiūriui į
klimato kaitą ir iškastinį kurą; išaugo NVO dalyvavimas biologinės įvairovės srityje.
Žiniasklaidoje pagrindinė tema išliko pandemija, daugiausia
dėmesio skiriant ekonomikos atsigavimui ir grįžimui į darbą. Taip
pat skirta dėmesio sukčiavimo ir nusikalstamumo prevencijai.

Mūsų tiekėjai
SEB nustatė tiekėjų ir rangovų vertinimo tvarką, pagrįstą finansiniais, aplinkosauginiais, socialiniais ir valdymo aspektais.
Šie aspektai apima aplinką, darbo praktiką ir žmogaus teises,
sąžiningos veiklos praktiką ir tvarius pirkimus. Į juos ir kitus
rizikos bei komercinius aspektus reikia atsižvelgti priimant
pirkimo sprendimus. Stebime tiekėjų procesus ir veiklą, jei to
reikia. Šie standartai aprašyti SEB tiekėjų elgesio kodekse.
Norėdamas nustatyti tvarumo riziką tarp tiekėjų, SEB pradeda
nuo pirminio vertinimo.

Kiekvieno tiekėjo tvarumo rizikos lygis nustatomas pagal
šalies, pramonės sektoriaus ir veiklos svarbą. Tiekėjams, kurių
rizikos lygis rizikos vertinimo metu yra padidėjęs, taikomas
griežtesnis vertinimas. 2021 m. SEB grupės technologijų
skyrius sustiprino maždaug 30 pagrindinių tiekėjų atranką – jų
produktams ir paslaugoms taikė išsamesnį vertinimą ir griežtesnius reikalavimus. 2022 m. bus pradėtas naudoti atnaujintas pirminio vertinimo įrankis. Šis įrankis taip pat leis plačiau
peržiūrėti portfelį.
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Klimato rizikos strategija
Klimato kaita vis spartėja ir tapo didžiausiu ir neatidėliotinu mūsų kartos iššūkiu. SEB yra
įsipareigojęs suderinti savo strategiją su Paryžiaus susitarimu ir prisidėti prie perėjimo prie
mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios visuomenės. Kaip bankas, turime ir atsakomybę, ir
galimybę kurti finansinius sprendimus, kurie paspartintų perėjimą ir palaikytų mūsų klientus.
2021 m. suaktyvinome pastangas valdyti su klimato kaita susijusią riziką.
Šia ataskaita siekiame pateikti skaidrią banko poveikio klimatui
mažinimo strategijos apžvalgą ir pristatyti savo rizikos valdymo
procedūrą, skirtą su klimatu susijusiai rizikai nustatyti, vertinti
ir valdyti. Ataskaita parengta remiantis TCFD rekomendacijomis ir apima SEB grupę, įskaitant patronuojamąją įmonę „SEB
Investment Management“ (fondų įmonę). Fondų įmonės klimato
ataskaita pateikta 69 psl.

SEB turi išskirtinių galimybių prisidėti prie perėjimo
SEB siekia prisidėti prie tvaresnės visuomenės kūrimo, padėdamas savo klientams ir portfelį sudarančioms įmonėms siekti
su klimatu susijusių tikslų. Jis tai daro siūlydamas naujovišką
ir tvarų finansavimą, konsultavimo ir investavimo sprendimus.
Bankas atlieka svarbų vaidmenį nukreipdamas didžiules perėjimui reikalingas investicijas.
Vienas iš svarbiausių iššūkių kovojant su klimato kaita – didelių pramonės įmonių transformacija sektoriuose, kuriuose išmetamas reikšmingas anglies dvideginio kiekis, pavyzdžiui, elektros
energijos gamybos, transporto ir statybos sektoriuose. SEB, kaip
ilgalaikis stambių Šiaurės šalių bendrovių finansinis partneris ir
svarbiausias Šiaurės šalių turto valdytojas, turi unikalią galimybę
padėti klientams pereinamuoju laikotarpiu. Taip pat dalyvaujame smulkaus ir vidutinio verslo klientų pertvarkoje. Tikime, kad
galime kurti vertę ir šio segmento klientams, panaudodami savo
patirtį pertvarkant stambias bendroves.

Mūsų klimato kaitos strategija apima aktyvų dialogą su klientais,
o mainais tikimės, kad mūsų klientai veiks skaidriai ir dalysis
informacija apie savo perėjimo planus ir pažangą. SEB mano,
kad įsitraukimas ir įtrauktis yra geriausias būdas pereiti prie
tvaresnės ekonomikos. Palaipsniui nutraukiame santykius su
įmonėmis, kurių įsitikinimai šiuo atžvilgiu skiriasi.

Strateginiai siekiai ir tikslai
SEB nustatė tris naujus su klimatu susijusius strateginius siekius
ir tikslus, įskaitant iškastinio kuro kredito pozicijos mažinimą ir
tuo pat metu – tvarių produktų, konsultacinių paslaugų ir investicijų augimą. Tikslai plačiau aprašyti 46 psl. Rodiklius galima
apibendrinti taip:
• Indeksas „The Brown“ – anglies dioksido poveikio indeksas.
Matuojama iškastinio kuro kredito pozicija banko energetikos
portfelyje.
• Indeksas „The Green“ – tvarumo veiklos indeksas. Matuojama
tvaraus finansavimo, tvaraus finansavimo konsultacijų, rizikos
kapitalo investavimo į žaliąsias technologijas ir pagal 9 straipsnį finansinių investicinių produktų dalis valdomame turte.
• Indeksas „The Future“ – transformacijos koeficientas. Vertinamas klientų poveikis klimatui ir atitiktis Paryžiaus susitarimui,
klasifikuojant kredito portfelį pagal vidinį klientų tvarumo
klasifikavimo modelį.
Šie siekiai ir tikslai bus stebimi ir apie juos bus kasmet
pranešama.

SEB, kaip didelis juridinių asmenų bankas, turi unikalią galimybę prisidėti prie perėjimo
2 726 mlrd. SEK kredito portfelis 2021 m. gruodžio 31 d.
Stambūs juridiniai asmenys
1 473 mlrd. SEK

Nekilnojamasis turtas
414 mlrd. SEK

Namų ūkiai
756 mlrd. SEK

Viešasis administravimas (83 mlrd. SEK)
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Mūsų kredito portfelio poveikio klimatui vertinimas
Norint suprasti SEB kredito portfelio poveikį klimatui, turtas ir klientai
analizuojami iš skirtingų perspektyvų.

SEB kredito portfelio vertinimas klimato aspektu iš
viršaus į apačią

3. Sektoriai, kurių anglies pėdsakas labai mažas arba netgi teigiamas, pavyzdžiui, atsinaujinančiosios energijos gamintojai.
4. Sektoriai, kurie šiuo metu nepatenka į taikymo sritį dėl nereikšmingo anglies pėdsako. Pavyzdys yra paslaugų sektorius.

Norint imtis veiksmų dėl klimato kaitos ir nustatyti prasmingus
strateginius tikslus, pirmiausia reikia suprasti banko kredito
portfelio anglies pėdsaką. Kaip parodyta toliau pateiktoje diagramoje, SEB savo įmonių ir nekilnojamojo turto kredito portfelį
suskirstė į pramonės sektorius. Pramonės sektoriai vėliau
buvo suskirstyti į keturias kategorijas pagal jų vidutinį anglies
pėdsaką:

Svarbu pažymėti, kad šios kategorijos atspindi tik sektorių vidurkį, o ne atskirų klientų pėdsaką. To paties sektoriaus klientai
palieka skirtingą anglies pėdsaką, priklausomai, pavyzdžiui, nuo
naudojamų technologijų ir energijos šaltinių. Būsimas klientų poveikis klimatui gali skirtis dar labiau, priklausomai nuo perėjimo
planų. SEB įmonių ir nekilnojamojo turto kredito portfelio suskirstymas leidžia apžvelgti SEB kredito poziciją klimato aspektu.

1. Sektoriai, paliekantys reikšmingą anglies pėdsaką. Tai energijos gamybos, transporto, automobilių pramonės, aviacijos,
statybos ir žemės ūkio gamybos sektoriai.
2. Nedidelį anglies pėdsaką paliekantys sektoriai, pvz., mažmeninė prekyba, gamybos prekės, nekilnojamasis turtas, plaušiena
ir popierius.

SEB įmonių ir nekilnojamojo turto kredito portfelio pasiskirstymas, atspindintis sektoriaus anglies pėdsaką
1 886 mlrd. SEK, t. y. 69 % viso kredito portfelio, 2021 m. gruodžio 31 d.

mlrd. SEK

Reikšmingas anglies pėdsakas
Transportas
Maistas ir gėrimai1)
Energijos gamyba: įprastinė / mišri2)
Automobiliai
Nafta ir dujos: susijusios su ankstesne grandimi3)
Statyba
Chemikalai
Metalas ir kasyba
Žemės ūkis
Nafta ir dujos: kita4)
Tekstilė
Cementas

89

106

45

34

97

62

39
18

150

61

61

71

31
53

35
40

14 26

36

14 22
27

12 15
19

5 25

16

8 24

56 11
5

Nedidelis anglies pėdsakas
Nekilnojamasis turtas
Gamybos prekės
Plaušiena ir popierius
Didmeninė ir mažmeninė prekyba
Ilgalaikio v. prekės
Galios perdavimas
Miškininkystė

365

55

60
38

12 26
16

32

16

5 14

20

6 12 18
12 5 17

Kredito pozicijos tipas
Paskolos
Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir prekybos produktai

Teigiamas grynasis poveikis
Energijos gamyba: atsin. en. šaltiniai
Vėjo turbinos

25

17

42

656 11

Nereikšmingas anglies pėdsakas
Finansai ir draudimas
Paslaugos
Farmacija ir sveikatos priežiūra
IT ir žiniasklaida
Telekomunikacijos
Kita

420

172

112

80
55

109

53

42

28

20

22

20

19

10 16

187

108

43
38
26

70

1) Gamyba ir didmeninė bei mažmeninė prekyba.
2) Įmonės, kurių energijos gamybos derinys yra neatsinaujinančioji energija arba neatsinaujinančiosios ir atsinaujinančiosios derinys.
3) Žvalgyba ir gavyba, naftos telkinių paslaugos ir operacijos
atviroje jūroje.
4) Transportas, paskirstymas ir sandėliavimass, rafinavimas,
mažmeninė prekyba ir kt.
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SEB kredito portfelio vertinimas klimato aspektu
iš apačios į viršų. Klientų tvarumo klasifikavimo
modelis
Norėdami gauti teisingesnį ir išsamesnį vaizdą apie savo įmonių
ir nekilnojamojo turto portfelio poveikį klimatui, turime įvertinti
kiekvieno kliento tikrąjį klimato poveikį. Tam sukūrėme patentuotą modelį – klientų tvarumo klasifikavimo (angl. Customer
Sustainability Classification – CSC) modelį.
Pagal CSC modelį įvertinama, ar kliento veikla dera su Paryžiaus susitarimo klimato tikslais. Modelis naudojamas klientų
susirinkimuose kaip praktinė priemonė, padedanti aptarti klientų
perėjimo planus. CSC modelis ateityje bus pagrindinė veiklos
strategijos ir rizikos valdymo sudedamoji dalis.
CSC modelis orientuotas į klientus tuose sektoriuose, kurie
palieka reikšmingą arba nedidelį anglies pėdsaką. SEB sukūrė
savo metodikas šių dviejų kategorijų 32 antriniams sektoriams
įvertinti. Šiuo metu metodikos apima maždaug 70 procentų
įmonių ir nekilnojamojo turto portfelio kredito pozicijų.
Metodikos pagrįstos apibrėžtimis, tikslais ir pereinamojo
laikotarpio rodikliais, nustatytais ES taksonomijoje, Paryžiaus
susitarime, taip pat ES ar konkrečios šalies reglamentuose ir
iniciatyvose.
Vertinimui atlikti SEB renka informaciją apie kliento atskaitinius metus, esamas išlakas ir lyginamuosius trumpalaikius
(≤ 5 m.), vidutinės trukmės (6–15 m.) ir ilgalaikius (16 m. iki
2050 m.) mažinimo nuo pradinio lygio tikslus. Taip gaunami keturi duomenų taškai, nusakantys kliento perėjimą.

Tada kliento perėjimas lyginamas su tuo, ką turi pasiekti visas
sektorius, kad būtų įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslai.
Toliau kiekvieno kliento perėjimo duomenų taško rezultatas yra
įtraukiamas į bendrą galutinę kliento klasifikaciją.
Yra penkios klientų klasifikavimo kategorijos:
tvarūs: įmonės, jau vykdančios tvarią veiklą ir (arba) išmetančios labai ribotą šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį;
vykdantys perėjimą pagal Paryžiaus susitarimą: pereinamojo
laikotarpio įmonės, kurių planai atitinka Paryžiaus susitarimo
tikslą apriboti visuotinį atšilimą iki 1,5 °C (iki 2050 m. išmetamas ŠESD kiekis turi būti nulinis);
vykdantys perėjimą: pereinamojo laikotarpio įmonės, kurių
planai suderinti su tikslu apriboti visuotinį atšilimą iki maždaug
2 °C (iki 2070 m. išmetamas ŠESD kiekis turi būti nulinis);
laipsniškai vykdantys perėjimą: pereinamojo laikotarpio įmonės, kurių planai neatitinka 2 °C tikslo;
status quo: įmonės, neturinčios perėjimo planų, arba įmonė,
kurių planai yra riboti.
Toliau pateiktoje diagramoje fiktyvaus kliento perėjimas nuo
2020 m. iki 2050 m. pavaizduotas atsižvelgiant į tai, ko reikia
visam sektoriui, kad perėjimas būtų suderintas su Paryžiaus
susitarimu.
Dėl individualios klasifikacijos įmonė, turinti patikimą ir ambicingą pereinamojo laikotarpio planą, bet veikianti sektoriuje,
kuris palieka reikšmingą anglies pėdsaką, vis tiek galėtų būti klasifikuojama kaip pereinamojo laikotarpio arba pagal Paryžiaus
susitarimą perėjimą vykdanti įmonė.

Sektorių perėjimo scenarijų pavyzdžiai ir fiktyvaus
kliento perėjimas
20 %

0

Pradiniai 2010 m.

–50 %

2 °C kelias (25 % sumažinimas iki 2030 m.,
palyginti su 2010 m., grynasis nulinis ŠESD
kiekis iki 2070 m.)

1,5 °C kelias (45 % sumažinimas iki 2030 m.,
palyginti su 2010 m., grynasis nulinis ŠESD
perdavimas iki 2050 m.)
Beveik nulinis ŠESD kiekis

–100 %
2010

2020

2030
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2040

2050

Tvarus perėjimas
 Perėjimas pagal
Paryžiaus susitarimą
 Perėjimas
 Laipsniški pokyčiai
Status quo / perėjimas nevykdomas
 Fiktyvus klientas

Sektorinių metodikų parinkimas CSC modeliui
ŠESD išlakų duomenų prieinamumas ir tikslumas skiriasi, priklausomai nuo įmonės ir sektoriaus.
Didelių bendrovių rodikliai sektoriuose, kuriuose reglamentais
nustatytos ribos arba taikoma ES taksonomija (pvz., energijos
gamybos ir automobilių pramonės sektoriuose), dažnai skelbiami
viešai, o tai leidžia modeliuoti perėjimo kelius.
Kitų sektorių, pvz., gamybos priemonių ir maisto perdirbimo, kur su tiekimo grandine susijusių išlakų kiekis yra didelis,
duomenų prieinamumas, nors ir gerėja, išlieka prastokas. Toliau
pateiktoje lentelėje parodyta, kokie rodikliai naudojami SEB
modelio sektorių atrankai.
Sektorius

Rodikliai1)

Maistas ir gėrimai

1, 2 ir 3 lygiai, tiekimo grandinė ir transportas

Energijos gamyba

gCO2/kWh

Automobiliai

gCO2/km

Nafta ir dujos

gCO2/MJ

Statyba ir
infrastruktūra

1, 2 ir 3 lygiai, tiekimo grandinė

Chemikalai

1, 2 ir 3 lygiai, tiekimo grandinė

Plienas

Tonos CO2 tonoje neapdoroto plieno

Tekstilė

1, 2 ir 3 lygiai, tiekimo grandinė

Cementas

Tonos CO2 tonoje cemento

Nekilnojamasis turtas

kWh/m3

Gamybos prekės

1, 2 ir 3 lygiai, tiekimo grandinė

Mažmeninė prekyba
maistu

1, 2 ir 3 lygiai, tiekimo grandinė

Plaušiena ir popierius

1, 2 ir 3 lygiai, transportas

Ilgalaikio vartojimo
prekės

1, 2 ir 3 lygiai, tiekimo grandinė

1)  1 lygis: tiesioginės išlakos iš šaltinių, priklausančių įmonei arba jos kontroliuojamų.
2 lygis: netiesioginės išlakos, atsirandančios dėl įmonės įsigytos elektros, šilumos ar
garo. 3 lygis: netiesioginės išlakos iš šaltinių, kurie nepriklauso įmonei arba nėra jos
kontroliuojami, pvz., susijusios su tiekimo grandine.

Klientų tvarumo klasifikacija. 2021 m. pažanga
CSC modelis buvo sukurtas 2020 m. ir išbandytas bandomajame
projekte, kuriame dalyvavo daug klientų iš sektorių, kuriuose
paliekamas reikšmingas arba nedidelis anglies pėdsakas.
2021 m. pasiektas ambicingas tikslas įvertinti 50 proc. viso
įmonių ir nekilnojamojo turto kredito portfelio sektoriuose,
kuriuose anglies pėdsakas yra reikšmingas arba nedidelis. CSC
modelis buvo taip pat buvo integruotas į veiklos sprendimų
priėmimo procesą, priėmus reikalavimą klasifikuoti klientus sektoriuose, kuriuose paliekamas reikšmingas anglies pėdsakas.
Skatinant skolinimą pagal SEB tvarumo strategiją ir tikslus,
stambiems verslo klientams buvo pritaikytas vidinis finansavimo sąnaudų koregavimas, pagrįstas klasifikavimo rezultatais.
Naujam žaliajam finansavimui (atitinkančiam informacijos apie
Europos žaliąsias obligacijas suvestinės kriterijus) taikoma nuolaida, o naujam skolinimui, kuris modelyje priskiriamas rudai arba
oranžinei spalvai, taikomas papildomas mokestis. Dėl duomenų
trūkumo ir (arba) duomenų kokybės problemų ne visi vertinimai
padeda faktiškai klasifikuoti klientą. 60 proc. vertinto kredito
portfelio buvo klasifikuota iki 2021 m. pabaigos. Įmonėms pamažu tobulinant klimato ataskaitų teikimą, klasifikavimo kokybė ir
aprėptis didės
Kai klasifikuojami atskiri klientai, rezultatai gali būti apibendrinami portfelio lygmeniu, siekiant parodyti tam tikro antrinio
portfelio (pavyzdžiui, SEB automobilių ar energijos gamybos
portfelio) arba viso įmonių ir nekilnojamojo turto kredito portfelio poveikį klimatui.
2021 m. SEB pristatė naują kredito portfelio tikslą – pereinamojo laikotarpio rodiklį transformacijos koeficientą. Šis rodiklis
parodo SEB įmonių ir nekilnojamojo turto kredito portfelio dalį,
kuri modelyje klasifikuojama kaip tamsiai žalia, šviesiai žalia
arba geltona. Transformacijos koeficientas bus puiki strateginių
tikslų nustatymo, siekiant toliau plėtoti SEB veiklą taip, kad ji atitiktų Paryžiaus susitarimo tikslus, priemonė. Perėjimo santykis
aprašytas 46 psl.
Vertingiausias iki šiol atliktų vertinimų rezultatas buvo
proceso suteiktos įžvalgos apie iššūkius ir galimybes, su kuriais
susiduria mūsų klientai pertvarkydami savo veiklą. Jos leido SEB
klientų vadovams užmegzti konstruktyvų dialogą su klientais
apie jų perėjimo planus ir padėti teikti konsultavimo paslaugas
bei finansavimą.
Klientų klasifikavimas bus tęsiamas ir 2022 m., o ilgainiui bus
siekiama išplėsti CSC modelį, kad jis apimtų platesnį tvarumo spektrą, ne vien klimatą, pavyzdžiui, biologinę įvairovę ir
vandenį.
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Su klimatu susijusios rizikos valdymas ir valdymo struktūra
SEB klimato rizikos valdymas yra neatsiejama tvarumo valdymo sistemos dalis. Klimato
rizikos valdymas orientuotas į fizinę ir perėjimo riziką.

Su klimatu susijusių pavojų valdymo struktūra
Su klimatu susijusios sektorių politikos
SEB parengė sektorių politikas, papildančias teminę aplinkos politiką, kuri yra bendros tvarumo politikos sistemos dalis. Šios sektoriaus politikos buvo sukurtos siekiant užtikrinti, kad sprendimai
dėl skolinimo ir investavimo prisidėtų prie bendrų SEB tvarumo
siekių įgyvendinimo. Politikose paaiškinami SEB lūkesčiai ir apribojimai teikiant finansines paslaugas tam tikra veikla užsiimančioms įmonėms ir investuojant į jas. Kaip nurodyta bendrojoje
kredito politikoje, visos paskolos turi atitikti tvarumo sektoriaus
politikas.
Siekiant pabrėžti SEB įsipareigojimą laikytis Paryžiaus susitarimo, viename iš banko Klientų priėmimo standartų (CAS) principų
pažymima, kad „neturėtų būti užmezgami ar palaikomi santykiai
su klientais, darančiais reikšmingą neigiamą poveikį klimatui ir
neturinčiais patikimo perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų plano.“ SEB CAS aprašyti 89 psl.
2021 m. SEB toliau plėtojo ir stiprino su klimatu susijusią
politikos sistemą, griežtindamas sektorių politiką įmonėms,
vykdančioms veiklą iškastinio kuro srityje, ir priimdamas naują
sektoriaus politiką įmonėms, veikiančioms kasybos ir metalų
sektoriuje. Ši politika grindžiama veiklos gairėmis dėl tvarios
praktikos tam tikrose pramonės šakose, pateiktomis Paryžiaus
susitarime ir ES taksonomijoje.
Apskritai SEB tikisi, kad šių sektorių klientai ir portfelį sudarančios įmonės parengs perėjimo planus pagal Paryžiaus susitarimą
ir turės juos atspindinčią viešą arba neviešą politiką.
Bankas taip pat nustato rizikos strategijas ir portfelio viršutines ribas tam tikriems papildomiems, kasmet peržiūrimiems
portfeliams.

2021 m. sustiprinta SEB sektoriaus politika iškastinio kuro
srityje
SEB sektoriaus politika dėl iškastinio kuro laikoma svarbiausia
klimato politika.
SEB palaiko ilgalaikius santykius su verslo klientais, užsiimančiais su iškastiniu kuru susijusia veikla, pavyzdžiui, anglimi kūrenamos energijos gamyba ir naftos bei dujų žvalgyba ir gavyba.
Ši klientų bazė iš esmės atspindi nacionalinius energetikos ir
pramonės derinius SEB vidaus rinkose (Šiaurės šalyse, Baltijos
šalyse, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje).
Tačiau šio kuro gavybą ir deginimą reikia laipsniškai mažinti
ir pakeisti siekiant pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką
išskiriančios visuomenės. Todėl SEB priėmė šio sektoriaus klientams skirtą strategiją, kuri apima laipsnišką atsisakymą dirbti
su įmonėmis, neturinčiomis patikimo, su Paryžiaus susitarimu
suderinto perėjimo plano.
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Šilumos gamyboje naudojamų anglių poveikio valdymas ir
mažinimas
Jau daugelį metų SEB neskiria specialaus finansavimo šilumos
gamyboje naudojamų anglių kasykloms. Bankas taip pat vengia
užmegzti naujus verslo santykius su įmonėmis, kurios eksploatuoja šilumos gamyboje naudojamų anglių kasyklas arba
didelę dalį veiklos vykdo iš anglių gaunamos energijos gamybos
srityje. Esamiems klientams SEB nefinansuoja naujų projektų ar
pajėgumų didinimo, susijusio su anglių gavyba šilumos energijos
reikmėms, plyno lauko ir apleistų teritorijų kasyklų plėtra, susijusių infrastruktūros projektų ir naujų iš anglių gaunamos energijos gamybos įmonių, įskaitant esamų elektrinių eksploatacijos
pratęsimą ir pajėgumų didinimą.
Apskritai vengiama finansuoti arba investuoti į esamus klientus, didelę dalį pajamų gaunančius iš anglių kasybos ir šilumos
energijos gamybos iš anglių. Iki 2025 m. SEB atsisakys klientų,
kurie gaus daugiau nei 5 proc. savo pajamų iš anglių kasybos
šilumos energijos reikmėms arba energijos gamybos iš anglių.
Vokietijai taikoma riboto laiko išimtis, pagal kurią laipsniškas
atsisakymas bus baigtas iki 2038 m. pagal Vokietijos laipsniško
anglių atsisakymo įstatymą.

Naftos ir dujų poveikio valdymas ir mažinimas
2019 m. SEB nustatė absoliučią norimą prisiimti riziką paslaugų
naftos ir dujų žvalgybos ir gavybos bei naftos telkinių segmentams. Norima prisiimti rizika kasmet mažinama. 2020 m. bankas
taip pat įgyvendino pasitraukimo iš jūros segmento strategiją.
Banko klientų, užsiimančių su nafta ir dujomis susijusia veikla,
portfelį sudaro žvalgyba ir gavyba (70 proc.), naftos telkinių
paslaugos (17 proc.) ir operacijos jūroje (13 proc.), jo bendra
suma – 53 mlrd. SEK.
SEB neteiks finansavimo ir investicijų projektams ir turtui,
susijusiems su aplinkai jautriomis sritimis (tokiomis kaip Arktis)
ir netradiciniais naftos bei dujų gavimo būdais (pvz., bituminguoju smėliu ir skaldymu). Bankas taip pat nemegs naujų verslo
santykių su įmonėmis, kurios daugiau nei 5 proc. pajamų gauna
iš veiklos šiose srityse. Dabartiniai verslo santykiai su tokiomis
įmonėmis bus nutraukti iki 2030 m.
Pereinamuoju laikotarpiu SEB siekia dirbti tik su mažiausių 1 ir
2 lygių išmetamųjų teršalų į aplinką išmetančiomis naftos bendrovėmis ir pirmiausia bendradarbiauti su esamais pagrindiniais
klientais vidaus rinkose.

Sektorių politikų įgyvendinimas siekiant išsiaiškinti
lūkesčius
SEB savo sektorių politikose taiko tris įgyvendinimo lygius, siekdamas išsiaiškinti lūkesčius ir reikalavimus teikiant finansines
paslaugas įmonėms ir investuojant į jas.
Įgyvendinimo
lygis

Aprašas

Pavyzdys

Lūkesčiai

Nesilaikant SEB lūkesčių
būtina imtis veiksmų, kurie
laikui bėgant užtikrins
atitiktį. Taip skatinamas
dialogas su klientais apie
planus ir įsipareigojimus.

SEB tikisi, kad klientai ir
portfelio įmonės parengs
su Paryžiaus susitarimu
suderintą perėjimo planą,
susijusį su 1, 2 ir 3 lygių ŠESD
išlakomis, įskaitant atitinkamus tikslus..

Reikalavimai

Nesilaikant atitinkamas
komitetas privalo aktyviai
priimti sprendimus dėl SEB
dalyvavimo.

SEB reikalauja, kad laivybos
įmonės atitiktų taikomą energijos vartojimo efektyvumo
indeksą (EEXI arba EEDI) ir
anglies dioksido intensyvumo rodiklį (CII), jei taikoma.

SEB riboja finansines
paslaugas įmonėms,
pažeidžiančioms tam
tikrus kriterijus.

SEB neteiks naujo specialaus
finansavimo anglių kasykloms ar anglimis kūrenamoms elektrinėms.

Apribojimai

Klientai tikrinami pagal sektorių politikas, atsižvelgiant į kliento
poziciją ir (arba) dydį bei galimą tvarumo riziką.
	Daugiau informacijos apie sektorių politikas ir mūsų tvarumo
politikos sistemą rasite 57 psl.

Su klimatu susijusių pavojų valdymas
Valdant riziką atsižvelgiama į du klimatui būdingus rizikos veiksnius: fizinę riziką ir perėjimo riziką.
Fizinė rizika kyla dėl ūmių meteorologinių reiškinių, tokių kaip
potvyniai, sausros, miško gaisrai ir audros, taip pat dėl lėtinių
klimato pokyčių, kaip antai jūros lygio kilimas ir temperatūros
pokyčiai. Tokie klimato pokyčiai gali sukelti, pavyzdžiui, žalą
turtui arba tiekimo grandinės sutrikimus. Finansiniu požiūriu tai
gali neigiamai paveikti klientų pelningumą, pinigų srautus ir turto
vertę. Europoje fizinė rizika pasiskirsto netolygiai – šiauriniuose regionuose yra didesnis potvynių, o pietiniuose – karščio ir
gamtos gaisrų pavojus.

Pagrindinės fizinės rizikos kategorijos
Rizikos veiksnys

Galimas poveikis

Ūmūs meteorologiniai
reiškiniai (daugiausia
susiję su potvyniais
Šiaurės Europoje)

Mažesnis užtikrinimo priemonių vertinimas nekilnojamojo turto portfeliuose
vietose, kuriose padidėjusi potvynių
rizika.
Padidėjusi įsipareigojimų neįvykdymo
rizika įmonėms, turinčioms patalpas
vietose, kuriose yra padidėjusi potvynių
rizika.

Lėtinių oro modelių
pokyčiai

Mažesni užtikrinimo priemonių vertinimai nekilnojamojo turto portfeliuose
žemose pakrantės zonose.
Padidėjusi įsipareigojimų neįvykdymo
rizika įmonėms, turinčioms pasaulines
tiekimo grandines.

Trumpalaikis < 3 m.

Vidutinis 3–10 m.

Horizontas

Ilgalaikis > 10 m.

Norint sumažinti fizinę klimato riziką, būtina pereiti prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios visuomenės. Mūsų
klientams pats perėjimas gali kelti ir riziką. Perėjimo rizika
materializuojasi dėl įvairių įvykių, tokių kaip politikos ir taisyklių
pokyčiai arba naujos perversminės technologijos. Ji taip pat gali
pasireikšti kaip rinkos nuotaikos pokyčiai. Priklausomai nuo šių
pokyčių pobūdžio, spartos ir srities, perėjimo rizika gali, kaip ir
fizinė klimato rizika, neigiamai paveikti verslo modelius, pajamų
potencialą ir turto vertes.
Pagrindinės perėjimo rizikos kategorijos
Rizikos veiksnys

Galimas poveikis

Politika ir reguliavimas

Anglies dioksido kainų padidėjimas turi
įtakos daug anglies dioksido į aplinką
išskiriančių sektorių įmonių grąžinimo
pajėgumams.

Technologijos

Spartus proveržis mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
srityje, dėl kurio su iškastinėmis medžiagomis susijęs turtas tampa nepaklausus
ir turi įtakos tiek užtikrinimo priemonių
vertei, tiek atitinkamuose sektoriuose
(pvz., energetikos, transporto, metalų ir
kasybos bei gamybos) veikiančių įmonių
įsipareigojimų neįvykdymo rizikai.

Rinka

Vartotojai pereina prie mažai anglies
dioksido į aplinką išskiriančių alternatyvų, dėl to keičiasi verslo modeliai (pvz.,
mažiau kelionių lėktuvu, mažiau mėsos
ir pieno produktų, ekonomiškas būstas,
energiją taupantys prietaisai).

Reputacija ir teisminiai
procesai

Daugėja bylų prieš įmones,
patiriančias aplinkosaugos problemų,
dėl kurių didėja sąnaudos ir daroma žala
reputacijai, mažėja prieiga prie kapitalo ir
didėja įsipareigojimų nevykdymo rizika.

Trumpalaikis < 3 m.

Vidutinis 3–10 m.

Horizontas

Ilgalaikis > 10 m.
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Su klimatu susijusios rizikos integravimas
į esamas rizikos sistemas
SEB su klimatu susijusią riziką vertina ne kaip atskirą rizikos
kategoriją, o kaip rizikos veiksnį, lemiantį esamas rizikos rūšis,
pvz., kredito, rinkos ir nefinansinę. Vykdoma iniciatyva integruoti
su klimatu susijusią riziką į esamas rizikos sistemas, pradedant
kredito rizika.
Perėjimo rizika

Fizinė rizika

Kredito rizika

Energijos vartojimo efektyvumo
standartai gali sukelti didelių
prisitaikymo išlaidų ir sumažinti
įmonės pelningumą, o tai gali
lemti didesnę įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę ir mažesnę
užtikrinimo priemonių vertę.

Įsipareigojimų neįvykdymo rizika ir užtikrinimo
priemonių vertės gali kisti
fizinės rizikos pažeidžiamuose sektoriuose ar
geografinėse vietovėse,
pvz., dėl padidėjusios
potvynių rizikos.

Rinkos rizika

Perėjimo rizikos veiksniai, pvz.,
anglies dioksido mokestis, gali
paskatinti VP ir produktų, susijusių su dideliu anglies kiekiu,
išvestinių finansinių priemonių
kainų kitimą.

Reikšmingi fiziniai reiškiniai gali paskatinti staigius
kainų pokyčius ir didesnį
nepastovumą kai kuriose
rinkose.

Likvidumo
rizika

Staigus VP kainų kitimas dėl
turto nepaklausumo gali sumažinti, bankų kokybišką likvidų
turtą, paveikdamas likvidumo
rezervus.

Likvidumo rizika gali kilti
jei klientai (pvz., draudimo
bendrovės ir finansų
įstaigos) išsigrynins
dideles pinigų sumas dėl
ekstremalių meteorologinių reiškinių.

Nefinansinė
rizika

Pasikeitus vartotojų nuotaikai
klimato klausimais, gali kilti
banko reputacijos ir atsakomybės rizika.
Reputacijos rizika pirmiausia
susijusi su finansavimu arba investicijomis į klientus, darančius
reikšmingą poveikį klimatui.

Banko veikla gali sutrikti
dėl ekstremalių meteorologinių reiškinių padarytos
fizinės žalos jo turtui,
filialams ir duomenų
centrams.
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Perėjimo rizika kredito procese
Pramonės pokyčiai ir su tvarumu susijusi rizika visada buvo
mūsų verslo klientų kredito analizės dalis ir svarbus kredito patvirtinimo proceso veiksnys. 2021 m. kredito analizėje skyrėme
dar didesnį dėmesį su klimatu susijusiai perėjimo rizikai. ASV
specialistai kartu su kredito analitikais patobulino metodiką ir
parengė konkrečiam sektoriui skirtas gaires aktualiausiais klausimais, kuriuos klientai, veikiantys reikšmingą poveikį klimatui
darančiuose sektoriuose, turi įsivertinti.
Perėjimo rizikos analizėje pagrindinis dėmesys skiriamas klientų sąmoningumui, pasirengimui ir gebėjimui valdyti kylančius iššūkius. Vertinama, ar jie supranta iššūkių mastą ir turi patikimus
perėjimo planus, suderintus su jų bendrais strateginiais tikslais,
ar ėmėsi apčiuopiamų veiksmų kylantiems iššūkiams valdyti, pavyzdžiui, finansavimui investicijoms į mokslinius tyrimus ir plėtrą
bei technologijas užsitikrinti. Galiausiai įvertinamas šių aspektų
finansinis poveikis ir paverčiamas galimu poveikiu rizikos klasei,
kurią bankas priskyrė klientui.
Ypatingas dėmesys skiriamas kapitalo išlaidų poreikiams per
ateinančius 7–10 m., grąžinimo pajėgumams ir refinansavimo
rizikai. Su klimatu susijusios rizikos integravimas į kredito analizę
nuolat vertinamas ir bus plečiamas į daugiau sektorių.
2021 m. buvo priimtas reikalavimas įtraukti aiškią perėjimo
rizikos analizę į atrinktų verslo klientų kredito analizę, ypač
sektoriuose, kuriuose daromas reikšmingas poveikis klimatui.
Analizė yra kasmetinės šių klientų peržiūros dalis, o tai reiškia,
kad ją įvertina atitinkamas kredito komitetas ir įtraukia kaip
kredito sprendimo dalį. 2021 m. pabaigoje bankas atliko klientų,
kurių bendra kredito pozicija yra maždaug 185 mlrd. SEK., perėjimo rizikos analizę.
Be atskirų įmonių analizės, SEB taip pat atlieka sektorių, kurie
susiduria su ypač dideliais klimato iššūkiais, pavyzdžiui, automobilių ir elektros gamybos sektorių, portfelio apžvalgas. Šios
apžvalgos pateikiamos Grupės Rizikos komitetui ir valdybos
Rizikos ir kapitalo komitetui, o šie nustato konkretaus sektoriaus
veiklos strategijas ir norimos prisiimti rizikos lygius.

2021 m. klimato scenarijų analizė
Vertinti klimato kaitos finansinę riziką yra sudėtinga. Reikia įvertinti fizinio ir perėjimo rizikų bendrąjį poveikį pagal kelis klimato
scenarijus. Su klimatu susijusios rizikos laiko perspektyva taip
pat yra daug ilgesnė nei atliekant tradicinę kredito analizę, kuri
paprastai apima laikotarpį nuo vienų iki penkerių metų.

2021 m. SEB toliau plėtė metodikas ir priemones, skirtas su
klimatu susijusiai rizikai vertinti pagal įvairius klimato scenarijus.
Perėjimo rizikos bandomasis projektas, apimantis naftos ir dujų
sektorių, 2020 m. buvo išplėstas į elektros gamybos portfelį.
2021 m. kaip bandomasis projektas buvo atlikta Švedijos būsto
paskolų fizinės rizikos analizė.

Scenarijus. Švedijos būsto paskolų
fizinė klimato rizika
Fizinė klimato rizika labai skiriasi priklausomai nuo geografinės
vietovės ir pavojaus rūšies. Apskritai fizinė rizika, kylanti dėl
klimato kaitos, Švedijoje yra mažesnė už Europos ir pasaulio
vidurkį. Potvyniai ir jūros lygio kilimas laikomi pagrindiniais
fizinės klimato rizikos šaltiniais Šiaurės Europoje, ypač Švedijoje, kuri turi 3000 km pakrantės. Pietų Švedijos pakrantės
zonos yra atviresnės nei likusioje šalies dalyje, nes šiaurinėje
Švedijos dalyje poledyninis žemės pakilimas atsveria didžiąją
dalį jūros lygio kilimo.
2021 m. rekordinis lietus sukėlė didelį potvynį Jevleborgo
ir Dalarnos lėnuose centrinėje Švedijoje. Kai kuriuose regionuose tokie potvyniai gali pasitaikyti dažniau, jei pasaulinių klimato kaitos švelninimo veiksmų nepakaks. 2021 m. potvynis
neturėjo reikšmingos įtakos SEB turto kokybei, tačiau dažnesni
potvyniai gali lemti nekilnojamojo turto kainų kritimą dėl
sumažėjusios paklausos arba tiesioginės žalos įkeistam turtui.
Dėl to taip pat gali padidėti draudimo išlaidos, nes įmokos kasmet bus perkainojamos, arba potvynių žala gali būti neįtraukiama į bendrąją draudimo išmoką. Siekdamas geriau suprasti
galimą tokių reiškinių poveikį, SEB 2021 m. vykdė bandomąjį
fizinės klimato rizikos projektą.
Portfelio apimtis ir metodas
Pagrindinė fizinės rizikos bandomojo projekto koncepcija yra
suderinti SEB finansuojamų nekilnojamojo turto objektų vietą
su potvynių ir (arba) jūros lygio kilimo rizikos zonomis, kad būtų
galima įvertinti SEB riziką ir galimą finansinį poveikį. Atliekant
analizę buvo naudojami Švedijos civilinių nenumatytų atvejų
agentūros (MSB) sudaryti potvynių ir jūros lygio kilimo žemėlapiai. Šiuose žemėlapiuose pavaizduotos teritorijos prie ežerų ir
vandens telkinių, kurios būtų apsemiamos potvynių, statistiškai
įvykstančių kartą per 100–200 metų, atsižvelgiant į būsimus
klimato pokyčius, ir pakrantės zonos, kurios paskęs dėl kylančio jūros lygio. Bandymo metu buvo remiamasi konservatyvia
prielaida, kad jūros lygis pakils dviem metrais, nors manoma,
kad toks kilimas per ateinantį šimtmetį yra mažai tikėtinas net
ir ateityje intensyviai naudojant iškastinį kurą. Manoma, kad
užliejamose vietovėse kaina sumažės ne mažiau kaip 20 proc.
nuo turto vertės.
SEB namų ūkių būsto paskolų portfelis metų pabaigoje sudarė 594 mlrd. SEK. Maždaug 10 proc. viso portfelio yra 500
metrų atstumu nuo pakrantės, o tai reiškia padidėjusį potvynių
ir jūros lygio kilimo pavojų. Vis dėlto didžioji dalis pakrantės
būstų Švedijoje yra daugiau nei du metrai virš jūros lygio.

Paryškintos sritys rodo, kuriose Švedijos vietose užtikrinimo priemonės gali
būti užtvindytos.

Rezultatai ir išvados
Apskaičiuota, kad bendra užtvindymo rizika sudaro 6,3 mlrd.
SEK (maždaug 1 proc. Švedijos hipotekos portfelio). Bendroji
rizika mažinama draudimo polisais ir kitais savivaldybių vykdomais mažinimo veiksmais, pavyzdžiui, apsaugos nuo potvynių
infrastruktūra. Todėl manoma, kad finansinis poveikis SEB yra
labai nedidelis.
Kitas etapas
Toliau plėtosime metodiką, o fizinės rizikos bandomasis projektas bus išplėstas ir apims kitus regionus bei portfelius.
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Scenarijus. Perėjimo rizika elektros
gamybos portfelyje
SEB sukūrė metodiką, leidžiančią integruoti moksliškai pagrįstus klimato scenarijus į tradicinius kredito rizikos vertinimo
metodus. 2020 m. metodika išbandyta naftos ir dujų sektoriuje, o 2021 m. išplėsta į elektros gamybos (elektros ir šilumos)
sektorių.
Metodikos apžvalga
SEB perėjimo rizikos metodika daugiausia grindžiama vertinimu iš apačios į viršų, atsižvelgiant į tai, kad perėjimo rizika
atskiras sandorio šalis paveiks skirtingai net jei jos veikia toje
pačioje pramonės šakoje. Tada konkrečios sandorio šalies
rezultatai ekstrapoliuojami į portfelio lygį. Vertinant neatsižvelgiama į jokius konkrečios sandorio šalies perėjimo planus,
o įvertinama perėjimo rizika, remiantis status quo operacijomis.
Konkreti elektros energijos gamybos metodika yra grindžiama anglies dioksido kaina, komunalinių paslaugų gamybos
deriniu ir bendru gamybos deriniu atitinkamose elektros
rinkose. Kadangi elektros kaina nustatoma ribinio gamintojo
sąskaita, padidinus anglies dioksido kainą galiausiai padidėtų
elektros kaina.
Klimato scenarijai
Klimato scenarijus, naudojamas perėjimo rizikai vertinti, buvo
atnaujintas pagal naujausius Žalesnės finansų sistemos tinklas
Centrinių bankų ir finansų sistemos priežiūros institucijų tinklo
(angl. Network of Central Banks and Supervisors for Greening the
Financial System – NGFS) klimato scenarijus, paskelbtus 2021 m.
SEB taip pat parengė pritaikytus trumpalaikius scenarijus,
kad įvertintų galimą netvarkingą perėjimą. Pagrindinis bandomojo tyrimo scenarijus buvo staigus ir netikėtas ES anglies
dioksido kainos padidėjimas iki 150 EUR už toną CO2.

Rezultatai ir išvados
SEB kredito pozicija elektros energijos gamybos sektoriuje
metų pabaigoje sudarė 139 mlrd. SEK. Maždaug 20 proc. šios
pozicijos yra susiję su energijos gamyba iš iškastinio kuro ir
energijos gavyba iš atliekų.
Energetikos įmonių kreditingumas paprastai yra didelis,
jų grynųjų pinigų srautai nuspėjami, o patekti į rinką trukdo
didelės kliūtys. Anglies dioksido kainos padidėjimas paveiktų
komunalinių paslaugų vieneto sąnaudas proporcingai anglies
kiekiui jų gamybos derinyje. Pagal klimato scenarijų komunalinių paslaugų, kurių anglies dioksido išlakų intensyvumas
yra didelis (pvz., gamyba iš anglies ir naftos), pinigų srautai ir
grąžinimo pajėgumai būtų paveikti neigiamai. Kadangi SEB kredito pozicija komunalinių paslaugų įmonėse, kurių pagrindiniai
pinigų srautai gaunami iš anglies ar naftos gamybos turto, yra
labai nedidelė, pagal pasirinktą scenarijų trumpalaikės kredito
rizikos poveikis SEB portfeliui taip pat būtų mažas.
Analizėje daugiausia dėmesio skiriama trumpalaikiam anglies dioksido kainos šuolio poveikiui, todėl daroma prielaida,
kad sistemos gamybos derinys nekinta. Tikimasi, kad vidutinės trukmės ir ilgalaikėje perspektyvoje bendras gamybos
derinys pereis prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių
technologijų, nes padidėjusi anglies dioksido kaina sukuria
stiprias paskatas atsinaujinančiosios energijos plėtrai. Ilgesnio
laikotarpio balanso poveikis pagal šį scenarijų labai priklauso
nuo prielaidų dėl kapitalo išlaidų ir paveldėto generavimo turto vertės sumažėjimo. Bandomasis projektas taip pat apėmė
pažangesnius ilgalaikius modelius keletui išsamesnių atvejų.
Jų rezultatai rodo, kad dėl staigaus anglies dioksido kainos
padidėjimo ilgalaikėje perspektyvoje kredito kokybė šiek tiek
pablogės, bet banko kredito nuostoliai bus nedideli.

SEB perėjimo rizikos metodikos apžvalga
Įmonės finansinės ataskaitos ir išlakų duomenys

Klimato scenarijai

Pagrindiniai veiksniai
•
•
•
•
•

 Sąnaudos  

Kaina
Kiekis
Vieneto savikaina
Kapitalo išlaidos
Turto vertės

Rezultatas
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Pagal scenarijų pakoreguotos finansinės ataskaitos ir kokybiniai balai

Nuoroda į kredito modelį

• Finansinės ataskaitos
• Kokybiniai balai

Pagal scenarijų pakoreguota rizikos klasifikacija

Klimato pozicija investicijų valdymo veikloje
„SEB Investment Management“ (fondų įmonė) valdo 831 mlrd. SEK turto SEB
pažymėtuose investiciniuose fonduose ir siekia sumažinti su klimatu susijusią riziką ir
sudaryti sąlygas pereiti prie tvarių ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių fondų
valdymo sprendimų.
2020 m. fondų įmonės direktorių valdyba patvirtino sugriežtintą tvarumo politiką. Politika buvo įgyvendinta 2021 m. kartu
su pareiškimu, kuriame išdėstoma fondo bendrovės strategija,
kuria siekiama prisidėti prie spartesnio visuotinės ekonomikos
dekarbonizavimo, tuo pat metu vykdant pagrindinę patikėjimo
pareigą – generuoti teigiamą ilgalaikę grąžą pagal riziką. Fondų
įmonė laikosi tikslo suderinti investicijas su Paryžiaus susitarimu,
tačiau siekia, kad išmetamas ŠESD kiekis taptų nulinis dar iki
2040 m. Taip pat siekiama kapitalo srautus nukreipti į klimato
sprendimus, klimatui atsparius ir pereinamojo laikotarpio verslo
modelius ir atsisakyti investicijų į veiklą, kuri neigiamai prisideda
prie klimato kaitos. Pasitelkdama aktyvią nuosavybę ir dialogą
fondų įmonė skatins verslo modelių atsparumą klimato kaitai.
Fondų įmonė yra „Net Zero Asset Managers“ iniciatyvos narė.

Netiesioginio klimato poveikio investicijoms valdymas
Įtrauktis ir atskirtis
Vadovaudamasi atnaujinta tvarumo politika, fondų įmonė
laikosi griežto požiūrio į iškastinį kurą. Fonduose nėra įmonių,
kurios išgauna arba apdoroja iškastinį kurą, įskaitant netradicinį
iškastinį kurą, pavyzdžiui, bitumingąjį smėlį, ir vykdo giliavandenių gręžinių darbus ypač jautriose vietose. Panašūs apribojimai
taikomi elektros gamybai ir iškastinio kuro paskirstymui. Išimtis
gali būti taikoma įmonėms, kurios turi aiškius tikslus ir aktyviai
vykdo perėjimo planus pagal Paryžiaus susitarimą.
Svarbi įmonės „SEB Investment Management“ priemonė
yra tiesioginis bendradarbiavimas su įmonėmis klimato kaitos
klausimais. Įsitraukdama fondų įmonė gali paspartinti pokyčius
ir padėti įmonėms įtraukti su klimatu susijusias strategijas ir
praktiką į savo verslo modelius.

Tai daroma arba tiesiogiai bendradarbiaujant su įmonėmis, arba
su investuotojais. Fondų įmonė dalyvavo dialoguose su daugiausia pasaulyje ŠESD išmetančiomis bendrovėmis per IIGCC
iniciatyvą „Climate Action 100+“. Žr. 51 psl.

Fondų anglies pėdsako vertinimas
Anglies pėdsakas yra vienas iš būdų įvertinti su klimatu susijusią
riziką fonduose. 2014 m. „SEB Investment Management“ pradėjo
vertinti kai kurių akcijų fondų anglies pėdsaką, nes tuo metu duomenų kokybė ir kiekis buvo menki. Nuo to laiko duomenų kokybė
pagerėjo, buvo sukurta metodų ir priemonių. Nors šiandien su
klimatu susijusius duomenis teikia daugiau įmonių, į skaičiavimus
vis dar įtraukiama ne viskas, o anglies pėdsako metrika vis dar
suteikia mažai informacijos apie galimą būsimą poveikį.
Nuo 2021 m. taip pat naudojame ISS ASV priemonę „Tvarios
plėtros scenarijus“ (angl. Sustainable Development Scenario –
SDS). Scenarijus pagrįstas pasaulio energetikos modeliu ir
grindžiamas visu likusiu Tarptautinės energetikos agentūros
(IEA) nurodytu pasauliniu anglies dioksido biudžetu, paskirstytu
pramonės šakoms ir įmonėms. Scenarijuje apibrėžtas kelias,
visiškai suderintas su Paryžiaus susitarimu: išlaikyti visuotinį
temperatūros kilimą gerokai žemiau 2 °C ir siekti, kad jis būtų
apribotas iki 1,5 °C, ir laikytis tikslų, susijusių su visuotiniu energijos prieinamumu ir švaresniu oru.
2021 m. atlikta analizė, pagrįsta 93 proc. „SEB Investment Management“ investicijų į akcijų ir įmonių obligacijų fondus. 2021 m.
gruodžio 31 d. atliktas vertinimas rodo, kad temperatūra pakilo
1,7 °C, o tai atitinka Paryžiaus susitarimą. Mūsų įsipareigojimas
ir tikslas – nulinis išmetamas ŠESD kiekis ne vėliau kaip 2040 m.
	Žr. „SEB Investment Management“ tvarumo ataskaitą sebgroup.com

Apie tvarumo ataskaitą

Tvarumo ataskaita apima SEB grupę, t. y. patronuojančiąją bendrovę „Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)“ ir jos patronuojamąsias įmones. SEB teikia
ataskaitas pagal Švedijos metinių ataskaitų įstatymą ir Bendrąją atskaitomybės iniciatyvą, GRI standartų bazinį variantą. Ataskaita suderinta su TCFD
(Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės) ir UNEP FI atsakingos bankininkystės principais. Aptariamos sritys: klimatas ir aplinka,
žmogaus teisės, darbuotojų teisės ir socialiniai santykiai, kova su korupcija. Valdybai taikoma įvairovės politika aprašyta Bendrovės valdymo ataskaitoje
(žr. 94 psl.). Tvarumo ataskaitą SEB skelbia nuo 2007 m. Ši ataskaita apima 2021 finansinius metus. Ankstesnė ataskaita buvo paskelbta 2021 m. kovą. Jokių
reikšmingų taikymo srities ir ribų pakeitimų nepadaryta. SEB auditorius EY išreiškė nuomonę, kad pagal įstatymus reikalaujama tvarumo ataskaita buvo parengta pagal Švedijos metinių ataskaitų įstatymą, ir atliko ribotą tvarumo ataskaitos peržiūrą pagal GRI standartų bazinį variantą.Kontaktinis asmuo:
vyriausiasis tvarumo direktorius Hans Beyer, tel. +46 771 62 10 00, www.sebgroup.com.
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