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Jätkusuutlikkuse aruanne

Kiirendame
muutusi
SEBs oleme veendunud, et saame olla positiivne jõud muutusteks
jätkusuutlikkusele üleminekul. Innovatsioon ja vastutustundlik
käitumine käivad käsikäes – just nii püüame juhtida ja arendada ka
oma äritegevust. Me usume, et koostöös klientidega ja toetades neid
nende ülemineku teekonnal, suudame saavutada suurima positiivse
mõju. Meie eesmärk on kiirendada sammu jätkusuutlikuma tuleviku
suunas nii inimeste, ettevõtete kui ka ühiskonna jaoks.
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Jätkusuutlikkus SEBs
SEB tahab olla peamine katalüsaator üleminekul jätkusuutlikule ühiskonnale. Meil on
tugev ambitsioon kiirendada tempot jätkusuutliku tuleviku poole nii inimeste, ettevõtete
kui ka ühiskonna jaoks ning usume, et tehes klientidega nende ülemineku teekonnal
ülemaailmselt koostööd, suudame saavutada suurima positiivse mõju.
Pangana on SEB-l jõud, võimalus ja vastutus mõjutada positiivselt maailma, milles ta tegutseb. Meil on tugev ambitsioon
kiirendada muutusi, mis on vajalikud kliimamuutuste vastu võitlemiseks ja globaalse soojenemise piiramiseks. Me tunnistame
oma rolli selles olulises töös, mille eesmärk on täita ELi hinnangul
3000 miljardi euro suurune investeerimispuudujääk lühiajaliste
vajaduste rahuldamiseks.
Me usume, et ülemaailmne koostöö era- ja avaliku sektori
vahel on edukuse eeltingimus.
Pühendudes Pariisi kokkuleppele ÜRO keskkonnaprogrammi
rahastuse algatuse vastutustundliku panganduse põhimõtete,
nullheite pangandusliidu ja nullheite varahaldurite algatusega
liitumise kaudu, püüame rahavooge ümber suunata vastavalt
panga uuendatud visioonile ja äristrateegiale. Vt lk 46 ja lk 57.

Jätkusuutlikkuse integreerimine äritegevusse
Meie pangandusteenused aitavad kaasa säästvale ühiskonnale üleminekule. Me teenindame nii eraisikuid, äriühinguid kui
ka avaliku sektori asutusi oma koduturgudel ja rahvusvahelise
võrgustiku kaudu.
Peame oluliseks keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite integreerimist, mis hõlmab nii kliimat ja keskkonda kui ka inimõigusi,
sotsiaalseid suhteid ja korruptsioonivastast võitlust. Me püüame
kaasata neid tegureid kõigesse, mida me teeme – toodetesse,
nõustamisse ja äriprotsessidesse. Töötame lühiajaliste, keskmiste ja pikaajaliste perspektiividega kooskõlas SEB jätkusuutliku
ettevõtluse poliitikaga.

Kahemõõtmeline mõju
SEB-l on sidusrühmadele nii otsene kui ka kaudne mõju ja
me käsitleme seda kahes mõõtmes. Ühelt poolt on SEB ja meie
sidusrühmade mõju planeedile ja ühiskonnale ning teiselt poolt

mõju, mida planeet ja ühiskond avaldavad SEB-le ja SEB sidusrühmadele, sealhulgas meie klientide ärimudelitele ja seega
nende tagasimaksevõimele.

Meie tähtsad valdkonnad
Meie peamised sihtvaldkonnad on jätkusuutlik rahastamine
ja investeeringud, kus me püüame avaldada positiivset mõju
keskkonnale ning luua väärtust inimestele ja ühiskonnale.
Püüame vältida oma tegevusest, toodetest ja teenustest
tulenevat negatiivset mõju inimestele ja keskkonnale, sellele
kaasaaitamist või otsest seotust sellega.
Mitmed valdkonnad on meie pikaajaliste saavutuste aluseks.
Finantsstabiilsus ja -vastupidavus, riskijuhtimine, ärieetika ja
käitumine ning kuritegevuse ennetamine on pikas perspektiivis
oluline meie sidusrühmade jaoks ja seega ka meie äritegevuse
jaoks.

Sidusrühmade ootustele vastamine
Aastal 2021 täiendas SEB oma jätkusuutlikkuse alast tööd
veelgi. Klientide, investorite, töötajate ja ühiskonna kasvavate
nõudmiste ja ootuste rahuldamiseks teeme märkimisväärseid
jõupingutusi tooteinnovatsiooni ja tugevdatud poliitikaraamistikesse, mis koos tugeva juhtimisega on meie äritegevuse olulised
nurgakivid.
Teine oluline nurgakivi on meie krediidiportfelli ümberkujundamine, millega tehti algust 2020. aastal ja kus me kasutame SEB
kliendi jätkusuutlikkuse klassifikatsiooni mudelit. See vahend
aitab meil pidada klientidega aktiivseid dialooge. Nõustades ja
toetades meie klientide ümberkujundamise teekonda, usume, et
suudame saavutada suurima positiivse mõju ning oleme veendunud, et ettevõtted, kes aktiivselt töötavad jätkusuutlikkuse
integreerimiseks oma tegevusse ja äriotsustesse, on tulevikuks
paremini valmis.

Meie roll
SEB-l on kõrged ambitsioonid, kuidas üleminekusse panustada, mis peegeldub jätkusuutlikkuse strateegias ja eesmärkides
(vt lk 46). Me usume, et just nii saame olla juhtiv katalüsaator jätkusuutlikule ühiskonnale üleminekul.

Ülemineku rahastamine

Tegutsemine arvamusliidrina

Me toetame oma kliente, jagame teadmisi
ja pakume nii nõustamisteenuseid kui
ka jätkusuutlikke finantseerimis- ja
investeerimistooteid.

Arendame uuenduslikke tooteid ja teenuseid ning seame standardeid selle kohta,
kuidas pangad saavad kaasa aidata jätkusuutlikuma ühiskonna loomisele.

Vastutustundlikuks ettevõtteks
olemine

Äritegevuse ümberkujundamine

Täidame oma keskset rolli ühiskonnas ja
püüame alati aktiivselt osaleda tuleviku
ülesehitamises.
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Arendame oma äritegevust, avalikustame oma põhimõtted ja eesmärgid ning
teatame oma positsioonist ja edusammudest läbipaistvalt ja pidevalt.

ÜRO säästva arengu eesmärgid
UNEP FI vastutustundliku panganduse põhimõtete allkirjastamisega oleme võtnud endale kohustuse viia oma äristrateegia vastavusse rahvusvaheliste eesmärkidega nagu ÜRO
säästva arengu eesmärgid. Meie peamised mõjud, nii positiivsed kui ka negatiivsed, on seotud meie finantseerimis- ja
investeerimistegevusega.
2021. aastal viis SEB läbi vastutustundliku panganduse põhimõtete mõjuanalüüsi seoses säästva arengu eesmärkidega,
mille aluseks oli valdkondlik sektoripõhine riskipositsioon panga
krediidiportfellis (vt allpool).
SEB Grupi seisukohast oleme seadnud prioriteediks viis säästva arengu eesmärki, mis on selgelt seotud meie äristrateegia ja
jätkusuutlikkuse eesmärkidega. Need on seotud meie tugeva
pärandiga pikaajalise majanduskasvu ja innovatsiooni loomisel
ning vastutuse ja rahvusvahelise väljavaate säilitamisel.
Kliimameetmed (säästva arengu eesmärk 13). Kliimameetmeid käsitletakse kogu meie äritegevuses, alates meie
teerajaja rollist keskkonnasäästlikus rahastamises kuni meie
praeguse tööni aidata kliente üleminekul ja nende kliimamõjude
vähendamisel.
Inimväärne töö ja majanduskasv (säästva arengu eesmärk 8).
Oma äritegevuse kaudu juhime majandusarengut nii otseselt kui
ka kaudselt ja aitame kaasa töökohtade loomisele ja majanduskasvule ühiskonnas, näiteks toetades ettevõtjaid ning pakkudes
üksikisikutele ja ettevõtetele juurdepääsu kapitalile ja finantsteenustele oma mikrorahastamise fondide kaudu.

Tööstus, innovatsioon ja taristu (säästva arengu eesmärk 9).
Innovatsioon, ettevõtlus ja pikaajalised suhted tööstusettevõtetega on osa meie DNAst, aidates seeläbi kaasa taristu tugevdamisele. Oleme pikka aega tegutsenud aktiivselt standardite
kehtestamise organites nagu rahvusvaheline kapitaliturgude
liit (ICMA). SEB Greentechi kaudu toetame keskkonnahoidliku
tehnoloogia sektori ettevõtteid.
Rahu, õigus ja tugevad institutsioonid (säästva arengu eesmärk
16). Meie äritegevus aitab kaasa finantsstabiilsusele. Oleme
võtnud endale kohustuse ennetada korruptsiooni kõigis selle
vormides, rahapesu, küberkuritegevust, sabotaaži, sissetungi
katseid ja terrorismi rahastamist.
Sooline võrdõiguslikkus (säästva arengu eesmärk 5). Soolisi aspekte arvestatakse nii äriklientide kui ka eraisikute nõustamisel.
Mikrofinantseerimisfondides on üks keskne valdkond rahaline
kaasatus, mis tagab toetuse eelkõige naistele arenevatel turgudel. Pangasiseselt on sooline võrdõiguslikkus meie kaasamise ja
mitmekesisusega seotud töö lahutamatu osa.

SEB krediidiportfelli mõjuanalüüs
2021. aastal viis SEB läbi mõjuanalüüsi – kooskõlas meie
vastutustundliku panganduse põhimõtete järgmisega –,
milliseid säästva arengu eesmärke me oma krediidiportfelli
kaudu kõige enam mõjutame.
Mõjuanalüüs viidi läbi SEB enda nõustamisvahendi – SEB
mõjumõõdiku (SEB Impact Metric Tool) põhjal. Mõjumõõdik on
kvantitatiivne portfellianalüüsi vahend, mis mõõdab keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid, mõju säästva arengu eesmärkidele, kooskõla ELi taksonoomiaga ja avatust kliimariskidele.
Vahendi säästva arengu eesmärkide moodul, mis on välja
töötatud koostöös Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemiaga,
tuvastab ja mõõdab investeeringute mõju säästva arengu
eesmärkidele sektori mõju vaatenurgast.
SEB mõjuanalüüs põhines SEB krediidiportfelli iga sektori
riskipositsioonil. Riskipositsiooni kombineeriti iga sektori positiivse ja negatiivse mõjuga säästva arengu eesmärkidele.
Selle lähenemisviisi põhjal ja arvestades, et enamik SEB
tegevusest toimub Põhja-Euroopas, näitas analüüs, et valdkonnad, kus SEB riskipositsioonil sektoris on võimalik negatiivne mõju, on kliimamuutused (säästva arengu eesmärk 13),

bioloogiline mitmekesisus (säästva arengu eesmärgid 14 ja
15) ja puhas vesi (SDG 6).
Nendes valdkondades on SEB pühendumus ja kohustused
eriti olulised. Kõige märkimisväärsema positiivse mõjuga valdkonnad olid säästva arengu eesmärgid 8 ja 9.
SEB parandab aktiivselt oma tööd kindlakstehtud valdkondades. 2022. aasta kevadel ajakohastab SEB oma keskkonnapoliitikat, mis hakkab hõlmama ka kliimamuutusi, bioloogilist
mitmekesisust ja magevett, ning mitu valdkondlikku poliitikat. Roheliste võlakirjade raamistikku on ajakohastatud, et
toetada SEB teist 1 miljardi euro suurust rohelist võlakirja, mis
emiteeriti 2022. aasta veebruaris.
SEB jätkab ettevõtete, toodete ja teenuste arendamist,
püüdes kaasa aidata positiivsele arengule valdkondades, kus
meie mõju on kõige suurem.
	Vaata SEB vastutustundliku pangaaruandluse põhimõtteid
ja mõjuanalüüsi mõõdikut 2021, lk. 228.
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Strateegia ja eesmärgid
Aastal 2021 esitles SEB uuendatud jätkusuutlikkuse strateegiat, milles kirjeldatakse
panga rolli üleminekus jätkusuutlikule ühiskonnale, mis on osa SEB äriplaanist
aastateks 2022–2024 ja SEB 2030. aasta strateegia nurgakiviks.

Uuendatud jätkusuutlikkuse strateegiaga oleme veelgi tõstnud
oma ambitsioone, selgitanud oma rolli ja astunud järgmise sammu jätkusuutlikkuse ülemineku kiirendamisel.
Olulise osana uuendatud jätkusuutlikkuse strateegias määratlesime uued ambitsioonid ja eesmärgid, sealhulgas kirjeldasime fossiilsete kütuste krediidiriskide vähendamise teekonna,
seades samal ajal jätkusuutlike toodete, nõustamisteenuste ja
investeeringute kasvuambitsioonid.

Pruun – vähendada oma fossiilkütuste krediidiriski
energiaportfellis
100

45 to 60%
reduction

CO2-heite indeks – Pruun
See indeks on mahupõhine näitaja, mis kajastab meie fossiilkütuste krediidiriski. SEB eesmärk on vähendada fossiilkütuste
krediidiriski panga energiaportfellis, mis hõlmab elektri tootmist
ja edastamist (üle 30 protsendi), nafta ja gaasi uuringuid ja
tootmist üle 70 protsendi) ning rafineerimist ja jaotamist (üle 30
protsendi), et vähendada 2030. aastaks kombineeritult 45–60
protsenti võrreldes 2019. aasta baastasemega.
Selle eesmärgi saavutamine tähendab, et me oleme kooskõlas
Rahvusvahelise Energiaagentuuri ning keskpankade ja järelevalveasutuste finantssüsteemi keskkonnasäästlikumaks muutmise
võrgustiku (NGFS) esitatud rangeimate 1,5-kraadi stsenaariumi
eeldustega või ületame neid.

0
2019

2025

2030

2035

2040

2045

 Rahvusvaheline Energiaagentuur, 1,5-kraadi stsenaarium netoheite
nulltase aastaks 2050 ilma süsiniku kogumise ja säilitamiseta (CCUS)
 Keskpankade ja järelevalveasutuste finantssüsteemi keskkonnasäästlikumaks muutmise võrgustik, 1,5-kraadi stsenaarium, regionaalne investeerimis- ja arendusmudel (REMIND)
SEB fossiilkütuste krediidiriski koridor energiaportfellis

Roheline – suurendada keskmist mahupõhist jätkusuutlikkuse
alast aktiivsust
800

6x to 8x
by 2030
600

Jätkusuutlikkuse tegevusindeks – Roheline.
See indeks on mahupõhine näitaja, mis kajastab meie jätkusuutlikkuse alast tegevust. See mõõdab järgmist:
• jätkusuutlik rahastamine
• jätkusuutlik finantsnõustamine
• rohetehnoloogia riskikapitali investeeringud
• Artikli 9 investeerimistooted (kooskõlas ELi jätkusuutliku
rahastamise avaldamise määrusega) osana hallatavatest
varadest (SEB fondipakkumine, oma ja väline).
Eesmärk on suurendada aastaks 2030 keskmist jätkusuutlikkuse alast aktiivsust 6–8 korda võrreldes 2021. aasta
baastasemega.

2050

100
2021

2025

2030

Tulevik – hinnata meie klientide kasvuhoonegaaside heitkoguseid
Fiktiivne kliendi ülemineku teekond
20%
0

Ülemineku suhtarv – Tulevik
Me teeme ülemineku läbi koos oma klientidega nii, nagu on
kajastatud ülemineku suhtarvus, mille aluseks on meie sisemine
kliendi jätkusuutlikkuse klassifitseerimise mudel.
See tähendab, et me hindame oma klientide kliimamõju ja
vastavust Pariisi kokkuleppes sätestatud eesmärkidele, klassifitseerides seeläbi oma krediidiportfelli.
Selle vahendi abil saame paremini mõista oma klientide ülemineku teekonda ning aidata neil vähendada nii oma süsinikujälge
kui ka tagada nende üleminek teatud aja jooksul. Oleme seadnud
eesmärgiks lõpetada oma krediidiportfelli klassifitseerimine
2022. aasta jooksul ja seada eesmärgid aastaks 2030. Vt lk 62
kliimaaruandes.
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Fiktiivne klient

2050

Eesmärgid aastateks 2025 ja 2030
SEB on oma ajakohastatud jätkusuutlikkuse strateegia raames
teatanud kolmest uuest eesmärgist: Pruun, Roheline ja Tulevik
(vt lk 46). Need kolm eesmärki asendavad nüüdsest SEB poolt
alates 2017. aastast esitletud vastavaid eesmärke.

Inimeste, ärieetika ja -käitumise ning keskkonna otsese mõju
eesmärgid jäävad alles, kuid on korrigeeritud kuupäeva, et viia
need vastavusse SEB uute eesmärkidega.

Valdkond

Kirjeldus

Lähtekoht

2025 eesmärk

2030 eesmärk

Pruun

CO2-heite inideks, fossiilkütuste krediidiriski mõõtmine meie
energiaportfellis (indeks)

Indeks=100, 2019

Vähendada suunas
eesmärk 2030

Vähendada 45–60%

Roheline

Jätkusuutlikkuse tegevusindeks, meie tegevuste mõõtmine, mis toetavad Indeks=100, 2021
jätkusuutlikku arengut (indeks)

Suurendada 3–4
korda

Suurendada 6–8 korda

Tulevik

Ülemineku suhtarv, meie äriklientide ja kinnisvara krediidiportfelli anatoomia mõõtmine kliima seisukohast

Lähtekoht seada
2022. aastal

Eesmärgid ja tulemused
Valdkond

Tulemus 2020

Eesmärk 2021

Eesmärk 2025

Innovatsioon Luua jätkusuutlik finantseerimise innovatsioonikes- 9 jätkusuutlikku
kus jätkusuutlike toodete ja teenuste arendamitoodet või teenust
seks ja turule toomiseks

Kirjeldus

12 jätkusuutlikku
toodet või teenust

5 jätkusuutlikku toodet või teenust

Kaasatud 2025 ja
2030 eesmärkidesse
ülal

Jätkusuutlik Rohelised laenud1)
rahastamine Rohelised kodulaenud

29 mld SEK
8 mld SEK

25 mld SEK
4 mld SEK

Suurendada
Suurendada

#2

#2

#1

Kaasatud 2025 ja
2030 eesmärkidesse ülal

Äriklientide krediidiportfelli sektoripõhine kliimamõju
klassifitseerimine
on läbi viidud

Krediidiportfelli järkjärguline ümberkujundamine ülemineku- ja
jätkusuutlike varade
osakaalu suurendamiseks

14%

Suurendada

45%

Suurendada

Inimõiguste kriteeriumidega SEB fondid osana SEB 100%
varahaldusettevõtte hallatavatest varadest

100%

100%

SEB mõju- ja teemafondid, hallatavad varad kokku4) 13 mld SEK

12 mld SEK

Suurendada

Integreerida jätkusuutlikkuse tippjuhtkonna
KPI-desse5)

90%

67%

Rakendada kõikide
Suurendada 100%
grupi tegevjuhtkonna- suunas
le esitatud otsearuannetesse

Grupi tegevjuhtkond (GEC)

67/33%

64/36%

• Tippjuhtkond5)

56/44%

• Kõrgem juhtkond

64/36%

Suurendada tasakaalu Suurendada tasatippjuhtkonnas pika- kaalu tippjuhtkonnas
ajalise eesmärgi suu- pikaajalise eesmärgi
nas 50/50±10%
suunas 50/50±10%

Rohelised võlakirjad, emissioonid, Põhjamaade
pankade reiting2)

Tulemus 2021

Järk-järgult meie krediidiportfell ümber kujundada, 50% vastavast
et suurendada jätkusuutlikku finantseerimist
hinnatud krediidiriskist, 30% liigitatud. Vt lk 63
Jätkusuutlik Jätkusuutlikkuse kriteeriumidega hallatavad varad 27%
investeering kokku / SFDR artiklid 8 ja 9, osana SEB kogu hallatavatest varadest3)
Jätkusuutlikkuse kriteeriumidega hallatavad SEB
varad / SFDR artiklid 8 ja 9, osana SEB varahaldusettevõtte kogu hallatavatest varadest3)

Inimesed

82%

Kaasatud 2025 ja
2030 eesmärkidesse ülal

Sugu (mees/naine) juhtkonna liigi järgi:

64/36%

Ärieetika ja
käitumine

Töötajad, kes on läbinud kohustuslikud koolitused6), 95%
keskmine

81%

Suurendada 100%
suunas

Keskkond,
otsese mõju
kaudu

Absoluutse CO2-heite vähendamine 66% võrra
2025 (võrreldes aastaga 2008)

9734 tonni

Vähendada 17 137
Mitte ületada
tonnini ±5% tonni aas- 17 000 tonni ±5%
taks 2025. Netoheite aastaks 2025
nulltase aastast 2021

1) Rohelised laenud hõlmavad projektide finantseerimist ELis, Ühendkuningriigis ja Põhjamaades kooskõlas SEB rohelise võlakirja raamistiku
jätkusuutlikkuse kriteeriumidele.
2) Bloomberg (reiting mahu alusel).
3) SFDR, jätkusuutliku rahastamise avaldamise määrus kohaldub märtsist
2021; artikkel 8 fondid on keskkonnasõbralikud ja sotsiaalselt edendavad
ning artikkel 9 fondidel on jätkusuutliku investeerimise eesmärk.

Bruto 9389 tonni
Neto 0 (läbi kompensatsiooni)

Suurendada 100%
suunas

4) Hõlmab SEB mikrorahastamise fonde, fonde SEB Impact Opportunity Fund, SEB Green Bond
Fund ja Lyxor SEB Impact Fund.
5) Tippjuhtkond, grupi tegevjuhtkond+ grupi tegevjuhtkonna otsearuanded.
6) SEB globaalsed kohustuslikud koolitused: tegevusjuhend, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, pettuste ennetamine, küberturvalisus, isikuandmete kaitse üldmäärus,
seksuaalne ahistamine ning jätkusuutlikkuse koolitus kliimamuutuse kohta. Hõlmab konsultante, v.a puhkusel olevad töötajad. Vt lk 212.
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Jätkusuutlik rahastamine
Finantssektorit võib pidada üheks peamiseks tõukejõuks üleminekul jätkusuutlikumale
majandusele. Me oleme veendunud, et saame kiirendada selle ülemineku tempot, toetades
oma kliente tiheda koostöö kaudu, pakkudes esmaklassilisi nõuandeid ja uuenduslikke
finantslahendusi, mis on kohandatud nende vajadustele.
Tähelepanu on suunatud jätkusuutlikule arengule, eriti kliimamuutusele, mis intensiivistus 2021. aastal kogu maailmas.
Tähelepanu aitasid suurendada nii äärmuslikud ilmastikunähtused, IPCC kuuenda hindamisaruande kui ka Glasgow’s toimunud
COP26 kliimakonverents. Samuti kasvasid selgelt äriklientide,
finantsasutuste ja eraisikute ootused selle kohta, kuidas me
saaksime neid teenuste ja nõuannetega toetada.

Meie protsesside eesmärk on tagada oluliste jätkusuutlikkuse
riskide kindlakstegemine, hindamine ja kaasamine krediidianalüüsi ning nendega arvestamine SEB vastavus- ja maineriski
vaatenurgast. Eriti tundlikud küsimused tuleb läbi arutada ja
heaks kiita divisjoni jätkusuutlikkuse äririski komiteedes enne
nende hindamist krediidikomiteedes.

Vastutustundlik laenamine

Dialoog ja nõustamine

Vastutustundlik rahastamine ja laenamine on meie äritegevuse
olulised nurgakivid. Me piirame äritegevust majandusharudes,
kus on suur korruptsioonioht, ebasoodne mõju inimõigustele ja
tööõigustele ning ettevõtete osas, kes tegutsevad riikides, kus
inimõigusi ei austata ning kus puuduvad asjakohased leevendusmeetmed. Kohandame oma nõuandeid ja teenuseid eraklientidele vastavalt nende konkreetsetele vajadustele ning protsessidele ja otsustele.
SEB kliendisuhete loomise standardid hõlmavad keskkonna-,
sotsiaalseid ja juhtimistegureid, mida pank peab oluliseks uute
klientidega suhete loomisel ja olemasolevate suhete hoidmisel.
SEB grupiülesed põhimõtted määravad ära, kuidas peab pank
jätkusuutlikkuse riske oma finantseerimistegevustes arvesse
võtma. Kõik tehingud peavad nendele põhimõtetele vastama.
Vt lk 57.

Vt lk 56.

Peame konstruktiivseid ja konkreetseid dialooge oma klientide
vajaduste üle seoses jätkusuutlikkuse probleemide ja võimalustega. Jätkusuutlikkuse klassifitseerimise mudel on praktiline
tööriist SEB kliendimeeskondadele, mis võimaldab meil süvendada meie suhteid ja vastastikust arusaama meie äriklientide
CO2-heite vähendamise teekonnast, vt lk 61. Püüame struktuurianalüüsi põhjal ennetavalt pakkuda lahendusi, mis meie
arvates on nende jaoks asjakohased.
SEB mõjumõõdik (SEB Impact Metric Tool) on jätkuvalt meie
klientide poolt hinnatud nõustamisteenus. SEB väljatöötatud
kvantitatiivse analüüsi tööriist koosneb moodulitest, mis mõõdavad ettevõtete keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegureid portfelli
tasandil. Samuti hindab see nii positiivseid ja negatiivseid mõjusid seoses säästva arengu eesmärkidega kui ka investeerimisportfellide vastavust ELi taksonoomiale. Aasta jooksul analüüsiti
selle tööriista abil enam kui 150 kliendiportfelli.
Oleme veendunud, et suudame avaldada suurimat positiivset
mõju, olles kaasatud meie klientide ümberkujundamise teekonda. Tõestusena selle kohta, kui kõrgelt hindavad meie kliendid meie nõustamisteenuseid, sai SEB 2021. aastal pankade
jätkusuutlikkuse nõustamisele keskendunud Prospera uuringus esikoha nii ettevõtete kui ka institutsioonide arvestuses
Põhjamaades.

Jätkusuutlikud ja jätkusuutlikkusega seotud võlakirjad ja laenud
Jätkusuutlikkuse aspektid on pangas kaasatud paljudesse
finantslahendustesse. Meie pakutavate toodete hulgas on
rohelised võlakirjad, sotsiaalsed võlakirjad, jätkusuutlikud võlakirjad, jätkusuutlikkusega seotud võlakirjad, rohelised laenud ja
jätkusuutlikkusega seotud laenud.
2021. aastal hakkas SEB esimese pangana Põhjamaades
pakkuma jätkusuutlikkusega seotud tarneahela rahastamist.
Rootsis kasvasid rohelised kodulaenud eraisikutele, ulatudes
7,9 mld Rootsi kroonini ning päikesepaneelide laene hinnati üha
enam. 2021. aastal hakkas SEB pakkuma rohelisi kodulaene ka
Balti riikides.
Äriklientide seas kasvasid Põhjamaade turul ja eriti Rootsis
väga tugevalt tulemuspõhised lahendused nagu jätkusuutlikkusega seotud laenud ja võlakirjad. Nende toodete rahastamiskulud on seotud kliendi suutlikkusega täita eelnevalt määratletud
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jätkusuutlikkusega seotud KPI-sid, näiteks kliimamuutuste
leevendamine või sotsiaalsed probleemid. 2021. aastal osales
SEB mitmes tehingus, sealhulgas H&M, SSAB, Maersk ja EQT.
Roheliste võlakirjade turul oli kõigi aegade tugevaim aasta 474
mld USA dollari väärtuses uute globaalsete emissioonidega, mis
on 56 protsenti rohkem kui 2020. aastal. Seda tüüpi rahastamine on suunatud vähese CO2-heitega ja/või keskkonnasäästlikele
investeeringutele. SEB on teerajaja ja olnud roheliste võlakirjade
alal ülemaailmne mõtteliider peaaegu 15 aastat. 2021. aastal
oli SEB Põhjamaades juhtival kohal, omades 18-protsendilist
osalust Põhjamaade pankade ülemaailmsetes tehingutes ning
tagades kokku 6,2 mld USA dollari suurust tehingumahtu.
SEB eesmärk on jätkata uute finantsteenuste arendamist
ja väljatöötamist. SEB on jätkusuutlikkuse strateegia raames
seadnud eesmärgid kasvatada jätkusuutlikke tooteid ja nõustamisteenuseid aastaks 2030.
Vt lk 46.

Uuendatud roheliste võlakirjade raamistik
Keskkonnasäästlikku ühiskonda toetavate projektide ja varade
rahastamiseks emiteerib SEB rohelisi võlakirju. 2022. aasta
jaanuaris avaldas SEB oma uuendatud roheliste võlakirjade
raamistiku, mis määrab ära varad, mida saab rahastada SEB
emiteeritud roheliste võlakirjadega.
Ajakohastatud raamistik, mis on kooskõlas 2021. aasta ICMA
roheliste võlakirjade põhimõtetega, on muudetud kaasavamaks,
et toetada ka selliseid valdkondi nagu bioloogiline mitmekesisus
ja ringmajandusele üleminek. Samuti on see 2021. aasta detsembri seisuga üldiselt kooskõlas ELi taksonoomia tehniliste sõelumiskriteeriumidega. Et tagada raamistiku vastavus kõrgetele
kliima- ja keskkonnaalastele eesmärkidele ning rahvusvahelistele standarditele, on SEB saanud sõltumatu, teaduspõhise hinnangu ettevõttelt Cicero Shades of Green. Cicero hindab raamistikku
Medium Green ja SEB juhtimist suurepäraseks. 2022. aasta
veebruaris emiteeris SEB uuendatud raamistiku alusel 1 mld
euro suuruse rohelise võlakirja, refinantseerides oma varasema,
2017. aastast pärit rohelise võlakirja. Seisuga 31. detsember

2021 moodustavad 2016. aasta raamistiku alusel välja antud
rohelised varad 23 mld Rootsi krooni. SEB eesmärk on jätkata
keskkonnasäästlike laenude kasvatamist osana oma eesmärgist
suurendada jätkusuutlikkusega seotud rahastamist.

Poseidoni põhimõtted
2021. aastal teatas SEB laenuportfelli kliimaalasest ühtlustamisest laevandussektoris Poseidoni põhimõtetega, mille SEB
allkirjastas 2020. aastal.
Poseidoni põhimõtted loovad ülemaailmse raamistiku
vastutustundlikuks laevade rahastamiseks, mille eesmärk on
kvantitatiivselt hinnata ja avalikustada, kas finantseerimisasutuste laenuportfellid on kooskõlas ÜRO laevanduse reguleerimise eest vastutava spetsialiseeritud agentuuri, Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni (IMO) kliimaeesmärkidega. IMO eesmärk on
vähendada rahvusvahelise laevanduse iga-aastaseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 50% võrra aastaks 2050
võrreldes 2008. aasta tasemega. Eesmärk on esitada trajektoor
aastaste heitkoguste väärtustega kuni 2050. aastani.
SEB tulemused näitavad, et panga laevandusportfelli kliimameetmete skoor oli kogu 2020. aasta kohta 2,5 protsenti eesmärgist kõrgem. Kui jätta kõrvale kruiisilaevade segment, mis oli
kõrvalekalle laevade jõude seismise tõttu 2020. aastal tingituna
Covid-19 pandeemiast, oleks tulemus olnud 3,8 protsenti eesmärgist madalam, mis tähendab, et panga portfell on kooskõlas
Poseidoni põhimõtete trajektooriga.
Tulemused aitavad kaasa panga otsustusprotsesside ja seega
laenuportfelli vastavusse viimisele laevandussektori üleminekul
vähese CO2-heitega tulevikku.

Ekvaatori põhimõtted
Projektide rahastamisel on SEB alates 2007. aastast järginud
ekvaatori põhimõtteid, mis kujutavad endast finantsasutuste
poolt kasutatavate vabatahtlike suuniste kogumit, mille abil
hinnatakse suurprojektide sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid ning
aidatakse klientidel neid juhtida.

SEB roheliste laenude portfell sektorite kaupa 2021%
Taastuvenergia
41,1
 Keskkonnasäästlikud
ehitised27,2
Jätkusuutlik metsandus 14,7
 Keskkonnasäästlik
transport13,6
Energiatõhusus
2,9
 Vee- ja reovee
majandamine0,4
Jäätmekäitlus
0,1
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Jätkusuutlikud investeeringud
SEB on üks suurimaid institutsionaalseid investoreid Põhjamaades. Varahaldurina on
meil kõrged eesmärgid aidata kaasa säästvale arengule, investeerides ettevõtetesse ja
muudesse varadesse, mis aitavad kaasa üleminekule jätkusuutlikumale majandusele,
vastates klientide ja reguleerivate asutuste ootustele ja nõuetele.
Meie eesmärk on teha eraklientidele, äriklientidele ja institutsionaalsetele klientidele terviklik ja konkurentsivõimeline pakkumine,
kus keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurid on investeerimisprotsessidesse täielikult integreeritud. Meie pakkumine hõlmab laia
valikut tooteid ja teenuseid, sealhulgas SEB Investment Management AB fondide hallatavaid rahalisi vahendeid, väliste fondijuhtide hallatavaid rahalisi vahendeid, aktsiaid ja aktsiatunnistusi,
portfellivalitsemise teenust ja iseteeninduslikke investeerimislahendusi. Pakkumisi hinnatakse pidevalt. SEB Investment Management AB liitus ÜRO vastutustundlike investeerimispõhimõtetega
(PRI) aastal 2008. Kõik välised fondiettevõtted on PRI-ga liitunud.
SEB Investment Managementi hallatavate varade maht 2021. aasta lõpu seisuga oli 831 mld Rootsi krooni.

Jätkusuutlikkus SEB Investment Managementis
SEB Investment Management AB eesmärk on integreerida
jätkusuutlikkuse aspektid kõikidesse investeerimise liikidesse ja
varaklassidesse. Seda tehakse investeerides ettevõtetesse, mis
on integreerinud jätkusuutlikkuse oma ärimudelitesse või millel on
selgelt määratletud üleminekukavad, välistades majandusharud
ja ettevõtted, mis ei vasta SEB Investment Management AB jätkusuutlikkuse kriteeriumidele, ning jätkates koostööd ettevõtetega,
kuhu me investeerime või võiksime investeerida.
2021. aastal liitus SEB Investment Management nullheite varahaldurite algatusega, et võtta endale kohustus saavutada 2040.
aastaks kasvuhoonegaaside netonullheide ja viia kõik investeeringud kooskõlla Pariisi kokkuleppega. Selle saavutamiseks on
SEB Investment Management seadnud endale vahe-eesmärgid
– vähendada rahastatud heitgaase 50% aastaks 2025 ja 75%
aastaks 20301).
See võetud kohustus on vormistatud SEB Investment Management AB kliimaavalduseks. Lisaks suurendab fondiettevõte investeeringuid ettevõtetesse, kes annavad oma panuse jätkusuutlikele
lahendustele või võimaldavad üleminekut (vt Jätkusuutlikkuse
tegevusindeks, lk 46) ja jätkab ettevõtete toetamist nende ülemineku teekonnal. SEB Investment Management hindab pidevalt
oma tootepakkumisi ja püüab parandada oma tööd, uuendades
strateegiaid ning täiustades protsesse. 2021. aastal võeti kasutusele uuendatud jätkusuutlikkuse poliitika.

Keskendumine integreerimisele
SEB Investment Management investeerib ettevõtetesse, kes
juhivad oma tegevustes aktiivselt keskkonna-, sotsiaalseid ja
juhtimistegureid. Meie eesmärk on teha kindlaks ettevõtted, kes
tegelevad ülemaailmsete jätkusuutlikkuse probleemide lahendamisega, näiteks investeerides kooskõlas ÜRO säästva arengu
eesmärkidega. Oma analüüside tugevdamiseks lõi SEB Investment
Management 2021. aastal oma jätkusuutlikkuse mudeli, millega
antakse igale võimalikule investeeringule jätkusuutlikkuse reiting.
1) Lähtekoht aasta 2019.
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Seda kasutatakse tööriistana, et saada põhjalik ülevaade ettevõtete jätkusuutlikkuse alasest tööst.

Välistamiskriteeriumid
SEB Investment Management AB fondid ei investeeri ettevõtetesse, kes ei järgi rahvusvahelisi konventsioone ja suuniseid nagu
ÜRO globaalne kokkulepe, OECD suunised rahvusvahelistele
ettevõtjatele, ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, ÜRO äritegevuse
ja inimõiguste juhtpõhimõtted, ILO põhikonventsioonid töönormide ning laste õiguste ja äripõhimõtete kohta. 2021. aastal hallati
kõiki SEB Investment Managementi fonde kooskõlas inimõiguste
kriteeriumidega.
Neid fonde hallatakse ka kooskõlas sama rangete välistamiskriteeriumidega. Fondidest välistatakse ettevõtted, kes toodavad
fossiilkütuseid, sh ebatraditsioonilise kaevandamise ettevõtted ja
ettevõtted, kes toodavad elektrit fossiilkütustest. Erandeid võib
teha ettevõtetele, kellel on selged üleminekukavad, kuna paljud
neist on jätkusuutliku ülemineku elluviimisel määrava tähtsusega.
Samuti välistatakse ettevõtted, kes toodavad pornograafiat või
tubakatooteid või kelle käibest üle viie protsendi moodustavad
alkohol ja hasartmängud. SEB Investment Management AB
välistamiskomitee teeb ametliku otsuse selle kohta, millistesse
ettevõtetesse investeerimine on välistatud. Välistamisloetelu vaadatakse läbi vähemalt kord kvartalis ning läbivaatamine toimub
välise nõustaja ISS ESG vahendusel.

Aktiivne omandiõigus
SEB Investment Management püüab aktiivselt mõjutada ettevõtteid, millesse ta investeerib, et saavutada positiivseid muutusi.
Rootsi ja Põhjamaade ettevõtetes, kus oleme sageli üks suurimaid
aktsionäre, täidetakse seda kohustust vahetute dialoogide kaudu
ettevõtte juhatuse ja nõukoguga. Lisaks hääletame aktsionäride
üldkoosolekul ja osaleme nomineerimiskomiteedes. 2021. aastal
hääletas SEB Investment Management 331 korralisel ja erakorralisel üldkoosolekul ning osales 35 Stockholmi börsi nimekirja
kantud ettevõtte nomineerimiskomitees.

Koostööalgatused ja partnerite juhitud dialoogid
SEB Investment Management on koos teiste investoritega
allkirjastanud või liitunud rohkem kui 20 koostööalgatusega, mis
keskenduvad erinevatele teemadele ja küsimustele. Nende hulgas
on ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtted, kliimamuutuste institutsionaalsete investorite rühm (IIGCC), arengupoliitika
komitee ja investorite poliitiline dialoog metsade hävitamise
teemal (IPDD). SEB Investment Management AB jätkusuutlikkuse
meeskond vaatab need kohustused igal juhtumil eraldi läbi ja
hindab neid koos asjakohaste investeerimisrühmadega, et tagada
eesmärkide vastavus meie ja klientide prioriteetidele. Federated
Hermes EOS on maailma juhtivaid organisatsioone ettevõtte

kaasamise valdkonnas, pidades korrapäraselt dialooge ettevõtte
juhtidega. Aasta jooksul pidas Federated Hermes SEB ja teiste
investorite nimel rohkem kui 2000 dialoogi erinevates jätkusuutlikkusega seotud küsimustes. Meie koostöö IIGCCga on osa algatusest Climate Action 100+. Eesmärk on mõjutada 167 ettevõtet,
kes tekitavad maailma suurimaid süsinikdioksiidi heitkoguseid. BP,
Rep-sol ja Royal Dutch Shell kuuluvad nende ettevõtete hulka, kes
on viimastel aastatel võtnud pikaajalisi kliimamuutustega seotud
kohustusi.
2021. aastal osales SEB Investment Management CDP veeprogrammis, kutsudes ettevõtteid üles avalikustama keskkonnaandmeid kliimamuutuste, metsade hävitamise ja veeohutuse kohta.
SEB Investment Management keskendub aktiivselt ka bioloogilise mitmekesisuse küsimustele. Näitena tõstatati teema IPDD
vahendusel, kus SEB Investment Management arutas Brasiilia
valitsusega säästvat maakasutust ja loodusvarade majandamist
eesmärgiga võidelda kiireneva metsade hävitamise vastu.

SEB Life and Pension

Mõjuinvesteeringud

SEB Investment Managementi hallatavad varad seisuga
31.12.2021

SEB Investment Management on alates 2013. aastast olnud
teerajaja mikrofinantseerimisfondide pakkumisel ja on tänapäeval
üks Euroopa suurimaid seda tüüpi mõjufondide haldajaid. Aastal
2021 tõi SEB Investment Management turule oma üheksanda
mikrofinantseerimisfondi ja kohalike mikrofinantseerimisasutuste
kaudu jõuavad praegused fondid enam kui 20 miljoni ettevõtjani
55 arenguriigis, hallatavate varade kogumahuga üle 7 mld Rootsi
krooni1).
2021. aastal tõi SEB Investment Management turule fondi Global
Climate Opportunity Fund. Tegemist on teemafondiga, mis keskendub ettevõtetele, kellel on hinnangute kohaselt olemas lahendused globaalse kliimamuutuse vastu. Fond on ELi jätkusuutliku
rahastamise avaldamise määruse (SFDR) kohaselt liigitatud kui
„tumeroheline“, mis tähendab, et selle eesmärk on jätkusuutlikud
investeeringud, vt lk 58.
SEB Impact Opportunity Fund tegeleb samuti mõjuinvesteeringutega, kuid fondil on laiemad volitused investeerida erinevatesse
sektoritesse, millel on positiivne mõju jätkusuutlikule arengule ja
keskkonnale.
Lyxor SEB Impact Fund investeerib ettevõtetesse, mis oma toodete või teenuste kaudu pakuvad uudseid lahendusi keskkonna- või
sotsiaalsetele probleemidele. Fond investeerib viide sihtvaldkonda, kaasa arvatud säästev energeetika ja ressursitõhusus.
2021. aastal turule toodud SEB Global Equal Opportunity Fund on
teemafond, kes investeerib ettevõtetesse, mis soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse poolest ületavad oma konkurente. Fond
investeerib ka ettevõtetesse, kes pakuvad teenuseid või tooteid,
mis toetavad otseselt või kaudselt võrdseid võimalusi soolisest
vaatenurgast.

SEB elukindlustusselts pakub kindlustus- ja säästmislahendusi
peamiselt Rootsis ja Balti riikides asuvatele klientidele. Jätkusuutlikkus on integreeritud investeerimisprotsessi tihedas koostöös
SEB varahalduse organisatsiooniga ressurssidega, mis on täielikult
pühendatud jätkusuutlikkusele ja aktiivsele omandiõigusele.
2021. aastal tehti mitmeid uusi investeeringuid SEB tavapärases
kindlustuses, mida pakub Rootsi elukindlustusselts. Nende hulgas
on näiteks investeeringud taristusse, mis keskendub fossiilkütusevaba energia tehnoloogiale. Eesmärk on toetada üleminekut
väiksematele süsinikdioksiidi heitkogustele sellistes sektorites
nagu transport ja tööstus. Teine näide on investeeringud börsivälistesse ettevõtetesse, mille peamine eesmärk on leida lahendusi
keskkonna- ja kliimaprobleemidele, aga ka sellistele küsimustele
nagu toidujäätmed, tervishoid ja haridus.

 Eesmärk on jätkusuutlikud
investeeringud (artikkel 9). 2,1%
 Edendada keskkonna- ja
sotsiaalseid tunnuseid
(artikkel 8).
79,5%
Muu
18,4%

831

SEB Investment Managementi
hallatavad varad, mld SEK

20

miljoni ettevõtjani jõutakse
mikrolaenudega

1,200

kaasamisdialoogid
portfelliettevõtetega

1) Hõlmab fondi Impact Opportunity Fund.
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Inimesed ja kogukond
SEB on võtnud endale kohustuse avaldada sotsiaalset mõju, mis võimaldab inimestel ja kogukondadel edeneda ja kasvada. Oma teadmiste, toodete ja teenuste
kaudu avaldame otsest ja kaudset mõju töötajatele, klientidele, portfelliettevõtetele ja tarnijatele.
Inimõiguste ja tööõiguste austamine on SEB vastutustundlike
äritavade osa. Me usume laste, naiste ja meeste võrdsetesse
õigustesse ja sellesse, et mitmekesisus on ressurss, mida tuleb
toetada, austada ja rakendada. Võrdseid õigusi ja võimalusi
tuleb toetada sõltumata soost, rahvuslikust või etnilisest päritolust, usutunnistusest või veendumustest, vanusest, transseksuaalsest identiteedist või väljendusviisist, seksuaalsest
sättumusest või puudest.

Kaasamine ja mitmekesisus
Kaasamine ja mitmekesisus on SEBs kesksel kohal, eriti meie
töötajate suhtes ning me püüame olla eeskujuks kõigis riikides,
kus me tegutseme. SEB on kehtestanud kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtted ja me töötame organiseeritud viisil, et
palgata aktiivselt naisi juhtivatele ametikohtadele, soodustada
võrdset tasu, võtta tööle, arendada ja edutada rahvusvahelise
taustaga töötajaid ning suurendada meeskondade ja juhtkonna
mitmekesisust.
Selgete tavade abil tagame, et ametikohtade täitmisel on meil
lai valik kandidaate, kõrgema juhtkonna tasandil kehtestame
peamised tulemuslikkuse näitajad ja eesmärgid ning jälgime
pidevalt oma edusamme. Meie eesmärk on tagada SEB talentide reservi ja järelkasvu planeerimise mitmekesisus inimeste
osas, kes on tulevikus sobivad panga erinevate juhtivate rollide
täitmiseks.
2021. aastal võeti kasutusele uus värbamissüsteem, mis
põhineb erinevatel testidel, et paigutada õige inimene õigesse
rolli. Selle asemel, et anda teavet isiku tausta, soo ja vanuse
kohta, saab juht kandidaadi testi tulemused ja võib seega teha
objektiivsema hinnangu.
Samuti kehtestati kohustuslik koolitus seksuaalse ahistamise
ennetamiseks kõigile, kes töötavad SEBs. Eesmärk on suurendada teadmisi selle kohta, mida võib pidada seksuaalseks
ahistamiseks ja anda töötajatele vahendeid tegutsemiseks, kui
midagi peaks juhtuma iseenda või kolleegiga. Aasta lõpus oli 93
protsenti töötajaist koolituse läbinud. Lisaks liitusime Rootsi mitmekesisuse hartaga. Tegemist on mittetulundusühinguga, mille
eesmärk on edendada mitmekesisust töökohal.

Töötajate pädevuste tõstmine
Me pöörame erilist tähelepanu töötajate jätkusuutlikkuse pädevuse tõstmisele. Koostöös Stockholmi toimetulekukeskusega
pakub SEB koolitust kliimamuutuse kohta, mis on kohustuslik
kõigile meie 15 000 töötajale. Aastal 2021 valmis meil ka jätkusuutlikkuse koolitus töötajatele, kes tegelevad nii eraklientide kui
ka väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetega. Koolituse eesmärk on laduda vundament jätkusuutlikkuse alastele teadmistele keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite seisukohast, pöörates
erilist tähelepanu jätkusuutlikkuse riskidele ja võimalustele ning
muutuvale õiguskeskkonnale. Juba mitu aastat oleme pakkunud
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ka jätkusuutliku rahanduse koolitust, mille on välja töötanud SEB
koostöös Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga.
Elukestva õppe kaudu soovime tagada, et töötajatel oleksid
tööks ja arenguks vajalikud oskused. Nii oleme suutnud vältida
suuremaid ümberkorraldusi, mille tagajärjeks on koondamised.
Olukordades, kus organisatsioonilistel põhjustel tuleb läbi viia
koondamisi, järgib SEB Rootsis protsessi, mida reguleerivad
ametiühingutega sõlmitud kollektiivlepingud.

Töötervishoid ja tööohutus
SEB teeb pikaajalist ja ennetavat tööd, et tagada ohutu ja tervislik töökoht, kus töötajatel on hea tasakaal töö- ja eraelu vahel.
2021. aastal võeti vastu uus globaalne tööhõivepoliitika. Nüüd
saab enamik töötajaid valida kodust töötamise kuni kahel päeval
nädalas.
2021. aastal, mis oli taas Covid-19 pandeemia aasta, võeti
haiguspuhkusi Rootsis SEBs vähe, veidi alla kolme protsendi. SEB
pakub mitmesuguseid meetmeid töötajate vaimse ja füüsilise tervise edendamiseks, sealhulgas digitaalseid koolitusi ja
loenguid vaimse tervise teemal. Juba mitmeid aastaid oleme
pakkunud töötajatele ka võimalust anonüümselt ja tasuta psühholoogiga vestelda.

Töötasuga seotud jätkusuutlikkuse peamised
tulemuslikkuse näitajad (KPI)
SEB tunnistab vajadust viia tulemustasu ülesehitus kooskõlla oma jätkusuutlikkuse eesmärkidega. Pangal on nii grupiülesed kui ka konkreetsed eesmärgid erinevate divisjonide
ja üksuste jaoks, mis on suunatud keskkonna-, sotsiaal- ja
juhtimisteguritele, nagu näiteks süsinikdioksiidi heitkogused,
mitmekesisus ja seadustele vastavus.
Jätkusuutlikkuse KPI-d on integreeritud SEB grupi
juhtkonna liikmetele, juhtkonnale aruandvatele juhtidele ja
muudele asjakohastele ametikohtadele mõeldud pikaajalise
tulemustasu maksmise protsessi.
SEB eesmärk on integreerida panga ajakohastatud
ambitsioonid ja eesmärgid (vt lk 46) SEB tippjuhtide
hinnangutesse.
	Lisateavet tasustamispõhimõtete kohta vt lk. 106.

Tööõigus ja ametiühingud
Koostöö ametiühingute ja töönõukogude töötajate esindajatega
on igapäevase tegevuse lahutamatu osa ja me soodustame
seda. Me teeme koostööd Euroopa töönõukogu ja kohalike töötajate esindajatega. Rootsis teeb SEB koostööd ametiühingutega
töökohal nii divisjonide kui ka grupi tasandil. Ametiühingud on
esindatud SEB juhatuses. Me järgime mitmeid majandusharuüleseid kollektiivlepinguid ja oleme sõlminud kohalikke kollektiivlepinguid, et reguleerida töötajate tingimusi mitmes riigis, kus me
tegutseme.

Läbitud kohustuslikud koolitused, % kõikidest töötajatest,
2021
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Tippjuhtkond1)
56/44

Mehed  

SEB hindab inimõiguste rikkumise riski kooskõlas grupi
inimõiguste põhimõtete ja rahvusvaheliste lepingutega.
Meie eesmärk on vältida inimõigustele ebasoodsa mõju
avaldamist, sellele kaasaaitamist või otsest seotust ebasoodsa mõjuga ning me püüame välja selgitada ning hinnata
valdkondi, kus meil võib oma ärisuhete kaudu olla negatiivne
mõju rahastamisele või investeeringutele.
Klient, kellel on madalad eesmärgid inimõiguste osas, kelle puhul on suur risk inimestele kahju tekitada või inimõigusi
rikkuda, on panga jaoks krediidirisk. Sellistesse ettevõtetesse investeerimisega kaasneb ka suur mainerisk. Seda
liiki riski tuleb hinnata ja jälgida krediidi- ja investeerimisprotsessides. SEB Investment Management on kehtestanud
ranged kriteeriumid selle kohta, kuidas on tema aktiivselt
juhitud fondid seotud osalustega, mis on tõendatult vastuolus rahvusvaheliste inimõiguste normidega.

Meie lähenemisviisis laste tööle ja
sunniviisilisele tööle

Sooline mitmekesisus (mehed/naised), %
Nõukogu
56/44

Inimõigustega seotud riskid meie äritegevuses

Kõik juhid
52/48

Naised

1) Hõlmab grupi tegevjuhtkonda ja juhte, kes alluvad otse grupi tegevjuhtkonnale.

SEB järgib põhimõtteid kaitsta lapsi ja teisi haavatavaid
rühmi igasuguse ärakasutamise, sealhulgas laste töö ja
sunniviisilise töö eest. Me tunnistame, et oma äritegevuse
kaudu on meil võimalik mõjutada küsimusi, mis puudutavad
laste tööd ja sunniviisilist tööd. Püüame teha kindlaks ja
vähendada oma kokkupuudet nende valdkondadega seotud
riskidega ning mõjutada oma kliente ja portfelliettevõtteid
võtma vastu asjakohased tööhõivepõhimõtted ning piisava
kvaliteediga seiresüsteemid.
Samuti oleme liitunud Rootsi finantskoalitsiooniga laste
ärilise seksuaalse ekspluateerimise vastu, mille eesmärk
on ennetada ja takistada laste väärkohtlemisega seotud
makseid Rootsi finantssüsteemi kaudu.
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Ärieetika ja käitumine
Usaldus finantssüsteemi vastu on SEB jaoks ülioluline, et pank saaks teha
äri, millest saavad kasu kliendid, aktsionärid, majandusareng ja ühiskond
laiemalt.
SEB jaoks on ärieetika kõrgeimate standardite järgimine alati
olnud prioriteet ning me püüame oma protsesse ja tegevuskordi
pidevalt täiustada. Me juhindume ülemaailmsetest algatustest ja
rahvusvahelistest standarditest ning oleme aastate jooksul välja
töötanud oma dokumendid, mis meie tööd juhivad ja toetavad.

Ärieetika koodeks
SEB ärieetika koodeks kirjeldab SEB tööviise, panga väärtusi, äritegevuse eetikat ja norme ning annab suuniseid, kuidas töötajad neid
väärtusi järgida saavad. Ärieetika koodeks kehtib kõikidele SEB
grupi töötajatele – kõikidel turgudel, kus me tegutseme – ning aitab
neil luua klientide ja muude sidusrühmadega kestvaid suhteid. SEB
ärieetika koodeksi koolitus on kohustuslik kõigile 15 000 töötajale.
	Vt sebgroup.com.

Kliendiandmete eetika
2021. aastal võttis SEB vastu kliendiandmete eetikapoliitika, mis
loob raamistiku kliendiandmete vastutustundlikuks käitlemiseks,
andmepõhiseks innovatsiooniks ja tehisintellekti kasutamiseks.
Poliitika hõlmab kaheksat põhimõtet vastutustundlikuks äritegevuse arendamiseks ja innovatsiooniks, mille eesmärk on kaitsta
kliente ning tagada pangas konfidentsiaalsus. Nende põhimõtete
eesmärk on kaitsta inimõigusi ja kliente ning tagada kliendiandmete eetiline ja vastutustundlik käitlemine SEB teenuste ja pakkumiste pideval arendamisel.
	Vt sebgroup.com.
Eraelu puutumatuse kaitse on SEB jaoks klientide isikuandmete
töötlemisel ülimalt oluline. Meie kliendid peaksid end alati tundma
kindlalt oma suhetes SEBga ning nende isikuandmete töötlemisel.
Seetõttu veendume alati, et klientide esitatud teavet töödeldakse
õigesti ja kooskõlas kehtivate konfidentsiaalsuse ja isikuandmete
kaitse eeskirjadega. Lisaks nõuame alati, et isikud, kelle ülesandeks on meie nimel isikuandmete käitlemine, kohustuvad kirjaliku
kokkuleppega täitma konfidentsiaalsuskohustust ja SEB rangeid
infoturbe nõudeid.

Altkäemaksu vältimine
SEB tegutseb aktiivselt selle nimel, et vältida riski, et teda kasutatakse ära korruptsiooniks, kooskõlas kohaldatavate eeskirjade
ja määrustega, samuti oma sise-eeskirjade ja kõrgete eetikanormidega. SEB ei rakenda ega talu ebaseaduslikke ja ebaeetilisi
äritavasid ega osalemist korruptsioonis või sellega seotust ühelgi
tingimusel. 2021. aastal võttis SEB vastu korruptsioonivastase
poliitika, mis kehtestab korruptsioonivastaste meetmete raamistiku SEBs ning põhimõtted korruptsiooniohu analüüsimiseks ja
meetmed korruptsiooni ennetamiseks. Lisaks kehtestab poliitika
põhimõtted vahendajate ja muude kolmandate isikutega seonduvate korruptsiooniriskide haldamiseks. SEB töötajad peavad
järgima asjakohaseid väliseid ja sisemisi piiranguid, mis on seotud
kingituste andmise ja vastuvõtmisega ning ärimeelelahutusega,
et vältida altkäemaksu- või korruptsioonisüüdistusi.
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Seisukoht lobitöö ja ebaeetilise mõju osas
SEB-l on ranged suunised ebaeetilise mõju suhtes, olgu see siis
äritegevuses või ühiskonnas. Kõik tegevused ja otsused peavad
olema kooskõlas seaduste, määruste ja muude eeskirjadega,
samuti pangasiseste juhiste ja poliitikaga, nagu näiteks SEB
tegevusjuhend.
Me ei tohi toetada poliitilisi erakondi annetuste kaudu ega
muul viisil.

Rikkumistest teatamine
SEB on ebareeglipärasustest teatamiseks kehtestanud rikkumistest teatamise korra. Töötajad või muud isikud, kes kahtlustavad
võimalikku ebaeetilist või ebaseaduslikku käitumist, peavad oma
tähelepanekutest teatama. Teateid saab esitada anonüümselt
digiteenuse WhistleB kaudu. See teenus on SEBst täiesti sõltumatu ja vastab kõige rangematele turvanõuetele krüpteerimise,
andmete turvalisuse ja rikkumisest teataja isiku kaitse osas.
Kõiki teatatud juhtumeid või asjaolusid uuritakse viivitamata ja
vajaduse korral teatatakse neist panga tegevjuhile ja auditi- ja
vastavuskomiteele.

Meie lähenemisviis seoses maksudega
SEB äritegevuses on maksuhaldus asjakohane ja tähtis. Tegutsedes enam kui 20 riigis, tunnistab SEB muutuvat maksumaastiku,
mis on tingitud nii seadusandjatest kui ka ühiskonnast ning teeb
jõupingutusi kehtivate maksuseaduste ja -määruste järgimise
tagamiseks. Pank püüab säilitada kõrged maksuhalduse normid,
jälgida riske ja tagada maksukohustuste täitmine.
SEB pakutavad tooted ja teenused mõjutavad nii klientide
kui SEB maksuolukorda ning neil peab alati olema põhjendatud
äriloogika. SEB ei tohi kasutada, julgustada ega hõlbustada – ega
teha koostööd väliste osapooltega, et hõlbustada – tooteid või
teenuseid, mis on vastuolus maksuseaduse või maksustamise
vältimise seadusega.
SEB on kehtestanud poliitika ja tegevuskorrad ning tegeleb
aktiivselt riskihindamise, -raamistike ja -kontrollidega, et tagada
vastavus kehtivatele maksuseadustele ja -eeskirjadele, mis on
seotud tema äritegevusega. SEB on võtnud kohustuse täita maksuhaldusega seoses neile pandud läbipaistvuse ootusi. Nõukogu
on vastu võtnud maksupoliitika, mis vaadatakse läbi kord aastas.

SEB tulumaksukulu, mln SEK

4,717 4,100 5,441
2019

2020

2021

Keskkond
SEB tegeleb keskkonnaaspektidega nii oma rahastamis- ja investeerimistegevuses kui ka otseste mõjude juhtimisel.
Meie vastutus keskkonna eest puudutab mõju, mida meie või
meie äripartnerid avaldavad elusatele ja elututele loodussüsteemidele, sh ökosüsteemidele, maismaale, õhule ja veele. Oleme
teadlikud oma võimetest ja arendame oma suutlikkust juhtida
keskkonnamõjusid, samuti riske ja võimalusi, mida muutuv keskkond võib kaasa tuua meile ja meie klientidele.
Selleks et paremini käsitleda SEB mõju kliimale, mageveele
ja bioloogilisele mitmekesisusele, töötame pidevalt välja selle
valdkonnaga seotud poliitikaid. 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta
algul tegeles SEB oma keskkonnapoliitika arendamise ja uuendamisega eesmärgiga võtta see kevadel vastu.

Kolme valdkonna vastastikune seos
Kliimamuutuste, magevee ja bioloogilise mitmekesisuse vastastikune seos on lahutamatu ning sellel on oluline mõju ühiskonnale. Kliimamuutustest tingitud äärmuslikud ilmastikunähtused ja
elupaikade struktuuri muutumine avaldavad mõju erinevatele
liikidele. Bioloogiline mitmekesisus annab panuse ökosüsteemiga seotud teenustesse, mis toetavad kliimamuutusega kohanemist ja selle leevendamist. Sama seos kehtib magevee kohta, mis
on taimestiku ja loomastiku joogiallikana ülioluline ning mis võib
mõjutada kliimat ja bioloogilist mitmekesisust näiteks aurustumis- ja neeldumismõjude kaudu.

Kliima

Bioloogiline
mitmekesisus

Magevesi

SEB keskkonnapoliitika eesmärk on kehtestada keskkonnategurite juhtimise põhimõtted ja lähenemisviisid rahastamises ja
investeeringutes, eelkõige valdkondlike poliitikate kaudu. Selle
poliitikaga tunnustame oma rolli finantsvahendajana, meie võimalikke mõjusid ja positsiooni igas sihtvaldkonnas.
Lisaks väljendame seda, mida me ootame võimaliku olulise
mõjuga sektori ettevõtetelt ja kuidas me kavatseme hinnata ja
kaasata kliente ülemineku toetamiseks.
SEB eesmärk on arendada edasi oma metoodikat kliima,
magevee ja bioloogilise mitmekesisuse kaalutluste toomiseks
äriotsustesse ning uurida poliitikas rohkem keskkonnavaldkondi.
	Vt meie keskkonnapoliitikat aadressil sebgroup.com.
	Vaata Jätkusuutlikkuse märkeid lk 208.

Sidusrühmade kaasamine
Keskkonnapoliitika väljatöötamisel korraldab SEB sidusrühmade
kohtumisi aktiivselt kaasatud kodanikuühiskonna organisatsioonidega, et saada tehnilist teavet ja ülevaateid asjakohastest probleemidest ja prioriteetidest, mis on kindlaks määratud mõjuanalüüsis
lk 45. SEB on liitunud ka võrgustikuga Business@Biodiversity
Sweden, et saada lisateadmisi, mida oleks võimalik integreerida
SEB bioloogilise mitmekesisusega tootearenduses ja riskijuhtimises.

SEB otsesed keskkonnamõjud
SEB-l on vastutus ja pank tegutseb aktiivselt oma otseste
keskkonnamõjude vähendamise nimel. Alates 2008. aastast
oleme mõõtnud oma süsinikdioksiidi heitkoguseid energiatarbimisest, paberikasutusest, ametiautodest ja ärireisidest. Alates
2021. aastast mõõdame ka oma süsinikdioksiidi heitkoguseid
jäätmetest.
Oleme seadnud järgmised otsesed CO2 sihtmärgid:

Netoheite
nulltase
edasi

Süsinikdioksiidi
heitkoguste
absoluutne
vähenemine 66%
võrra (võrreldes
2008. aastaga)

Süsinikdioksiidi
heitkoguste
absoluutne
vähenemine 75%
võrra (võrreldes
2008. aastaga)

Nullilähedane
absoluutne
süsinikdioksiidi
heitkogus

2021

2025

2030

2045

Nende eesmärkide saavutamiseks SEBs me:
• parandame toimingute ja hoonete energiatõhusust
• kasutame enda või renditud hoonetes taastuvat energiat
• vähendame ärireise, kasutades teisi koosolekuvorme ning
vähendades reisimisega seotud heiteid, valides võimalusel
biokütust kasutava õhusõiduki
• läheme üle elektriautodele
• töötame koos tarnijatega, et vähendada SEB süsinikujalajälge
• esitame läbipaistva aruandluse SEB heidete profiili ja meetmete kohta, mida SEB rakendab heitkoguste haldamiseks ja
vähendamiseks. SEB on CDP allakirjutaja.
2021. aastal nägime jätkuvalt Covid-19 pandeemia mõjusid,
peamiselt ärireisidele, kus süsinikdioksiidi heitkogused vähenesid
2020. aastaga võrreldes enam kui poole võrra. SEB süsinikdioksiidi heitkogused vähenesid ligi 4 protsenti 9734 tonnilt 2020.
aastal 9389 tonnini 2021. aastal, mis on märkimisväärselt
madalam kui panga eesmärk piirata heitkoguseid 17 000 tonnini,
±5 protsenti, aastaks 2025. Pikaajaline eesmärk on viia süsinikdioksiidi heitkogused nulli lähedale aastaks 2045.
2021. aastal omandas SEB saastekvoote 5000 tonni ulatuses,
kompenseerides osa 2020. aastal mõõdetud otsestest heitkogustest. SEB saavutas eesmärgi muutuda kliimaneutraalseks
aastaks 2021 kliimakompensatsiooni kaudu. Saastekvoodid
saadakse 2022. aastal.
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Jätkusuutlikkuse juhtimine
Pangana vastutame selle eest, kuidas me oma äritegevust läbi viime, mida rahastame ja millesse
investeerime. Selge juhtimisstruktuuri, sisemiste poliitikatega ja kooskõlas võetud kohustustega
tagame oma jõupingutuste elluviimise kogu grupis.

Tugev ja tõhus juhtimine on oluline edukaks arenguks. SEB on
loonud tugeva jätkusuutlikkuse juhtimismudeli selgete rollide ja
volitustega igal tasandil, mis hõlmab äritegevuse majanduslikku,
sotsiaalset, keskkonnaalast (sh kliima) ja eetilist mõõdet. See
mudel määrab ära, kuidas me loome oma strateegia ja kuidas
me seda praktikas ellu viime. Tugevdatud jätkusuutlikkuse
organisatsioon Jätkusuutlik Pangandus on nüüdseks hästi välja
kujunenud ning alates 2021. aastast on SEB koduturul ametisse
nimetatud ka jätkusuutlikkuse juhid.
Nõukogu vastutab lõplikult vastutustundliku ettevõtluse
strateegia ja selle elluviimise organisatsiooni loomise eest. SEB
püüdlused jätkusuutlikkuse valdkonnas on äritegevuse lahutamatu osa ja need on regulaarselt juhatuse päevakorras koos
poliitikate ja juhiste iga-aastase ülevaatusega.
Nõukogu kinnitab SEB strateegia ja äriplaani, sealhulgas jätkusuutlikkuse kaalutlused, vastutustundliku ettevõtluse poliitika,
teemapoliitikad ja jätkusuutlikkuse aruande. Valdkondlikud
poliitikad kinnitab nõukogu riski- ja kapitalikomitee.
President ja tegevjuht (president) vastutab jätkusuutlikkuse
strateegia elluviimise ning nõukogu kehtestatud juhtimisstruktuuri rakendamise eest.
Tegevjuhtkonna tasandil tegeleb jätkusuutlikkuse küsimustega grupi tippjuhtide jätkusuutlikkuse komisjon (GESC), mida
juhib president. GESC on grupiülene otsustusorgan, mis käsitleb
vastutustundliku ettevõtlusega seotud küsimusi SEBs.
Grupi riskikomitee (GRC), mille esimeheks on samuti president,
on grupiülene otsustusorgan, mis käsitleb grupi tasandil igat
tüüpi riske, sealhulgas jätkusuutlikkuse ja maineriske.
Jätkusuutlikkuse juht on grupi laiendatud tegevjuhtkonna
(GEC), GESC ja grupi riskikomitee liige ning on samuti jätkusuutliku panganduse üksuse juht. See on SEB grupi eesliinil tegutsev
organ, mis koondab SEB eriteadmisi ja rakendab terviklikku
lähenemisviisi nii strateegiliselt kui ka äriliselt.
Jätkusuutlik pangandus vastutab kogu jätkusuutlikkuse temaatika koordineerimise ja juhtimise eest tihedas koostöös divisjonide, grupi personali- ja tugifunktsioonidega.

Uute toodete hindamine
Jätkusuutliku panganduse juhtimisel keskendub jätkusuutlike
toodete komitee (SPC) uute toodete hindamisele.
Jätkusuutlike toodete komitee otsustab SEB üksuste õiguse
üle kasutada jätkusuutlikkusele viitamist toodete või teenuste
turundamisel või turustamisel, nagu näiteks viide keskkonna-,
sotsiaal- ja juhtimisteguritele, ÜRO säästva arengu eesmärkidele
ja ELi taksonoomiale. Keskkonna- ja jätkusuutliku toote juhtimiskomitee (ESPSC) on SPC alamkomitee, mis otsustab SEB grupi
jätkusuutlikkusega seotud rahastamisprogrammide varade
sobivuse üle.

Tegevuskorrad ja kontrollid
Iga divisjoni juht, grupi tugifunktsiooni juht ja grupi personalifunktsiooni juht vastutab selle eest, et jätkusuutlikkuse
eesmärkide rakendamiseks ja jälgimiseks oleksid paigas
tegevuskorrad ja kontrollid ning et nõukogu, presidendi ja GESC
kehtestatud strateegia ja poliitikad oleksid olemas ja neist peetakse kinni. Jätkusuutliku äririski komiteed divisjonides hindavad
uusi kliente ja soovitavaid tehinguid ning langetavad nende osas
otsuseid jätkusuutlikkuse riski vaatenurgast, enne kliendisuhte
või tehingu otsustamiseks toomist vastavale otsustusorganile.

Jätkusuutlikkuse juhtimine SEB Investment
Management ABs
Tütarettevõtja SEB Investment Management on divisjon ja on
kaasatud SEB juhtimisstruktuuri. Tütarettevõtjana on fondiettevõte eraldi juriidiline isik oma nõukoguga. Ettevõte tegutseb
kooskõlas SEB Investment Management AB jätkusuutlikkuse
poliitikaga ja SEB Investment Management AB aktsionäride kaasamise põhimõtetega. Selle töö arendamise ja koordineerimise
eest tegevjuhtkonnas vastutab jätkusuutlikkuse juht.
SEB Investment Management AB juhtimise täielikku kirjeldust
vt sebgroup.com.

Nõukogu
President ja tegevjuht

SEB väline jätkusuutlikkuse nõuandekogu

Grupi tegev jätkusuutlikkuse komitee

Grupi riskikomitee

Jätkusuutlik pangandus
Suurettevõtted ja
finantsasutused

Äri- ja erakliendid

Eraisikute varahaldus ja
perekontor

Balti
divisjon

Elukindlustus

Investment
Management

SEB nõustamine presidendi kutsel. Vt lk 101.
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Jätkusuutlikkuse poliitika raamistik
SEB jätkusuutlikkuse poliitika raamistik hõlmab ettevõtete jätkusuutlikkuse poliitikat,
teemapoliitikaid ja valdkondlikke poliitikaid. Raamistik annab suuniseid parimate tavade ning
rahvusvaheliste konventsioonide ja normide kohta, mida pank julgustab ettevõtteid järgima.

Vastutustundliku ettevõtluse poliitika määrab ära jätkusuutlikkuse raamistiku SEBs ning on suunavaks platvormiks meie jätkusuutlikkuse alases töös kõikidele äriotsustele, sealhulgas investeerimis- ja krediidiotsustele. Teema- ja valdkondlikud poliitikad
tegelevad peamiselt riskipõhise lähenemisviisiga jätkusuutlikkuse käsitlemiseks rahastamisel ja investeerimistegevuses.
Raamistik vaadatakse üle kord aastas, et tugevdada äritegevust ning olla kooskõlas regulatiivse, tehnoloogilise ja majandusharuspetsiifilise arenguga. 2021. aastal muutis SEB põhjalikult
fossiilkütuste valdkondlikku poliitikat ning uuendas ka kaevandus- ja metallitööstuse poliitikat. Keskkonnapoliitika, mis hõlmab
kliimamuutusi, magevett ja bioloogilist mitmekesisust, võetakse
vastu 2022. aasta kevadel pärast põhjalikku ülevaatamist.
Samuti värskendati metsanduse, taastuvenergia ja laevanduse
poliitikaid. Lisaks avaldas SEB oma esimese valdkondliku poliitika transpordi kohta.
Vt lk 55.

Üldine raamistik
Vastutustundliku ettevõtluse poliitika
Vastutustundliku ettevõtluse juhtimise juhend
Jätkusuutlikkuse poliitika elluviimise juhend

Teemapoliitikad
Keskkonnapoliitika

Inimõiguste poliitika

Muud grupi poliitikad
SEB-l on mitmeid teisi grupiüleseid poliitikaid, mis juhivad meie
töötajaid nii klientide kui ka kolleegidega suhtlemisel. Nende
hulgas on:
• ärieetika koodeks – vaata lk 54
• kliendisuhte loomise normid – vaata lk 89
• altkäemaksu vältimine – vaata lk 54
• kliendiandmete eetikapoliitika – vaata lk 54
• kaasamise ja mitmekesisuse poliitika – vaata lk 52
• tänapäevase orjapidamise seadus – rohkem informatsiooni
sebgroup.com
• maksupoliitika – vaata lk 54

Jätkusuutlikkuse kohustused
SEB on võtnud endale kohustuse järgida mitmeid rahvusvahelisi koodekseid ja lepinguid ning allkirjastanud raamistikke, mis
juhivad panga tööd.
Rahvusvaheliste lepingute hulgas, mida SEB toetab, on Pariisi
kokkulepe, ÜRO säästva arengu eesmärgid (SDG), inimõiguste ülddeklaratsioon ning ÜRO äritegevuse ja inimõiguste
juhtpõhimõtteid.
Tervikliku nimekirja vt sebgroup.com.
SEB on liitunud või avalikult toetanud (allkirjastamise aasta)
järgmisi algatusi:
• ÜRO globaalse kokkuleppe algatus Global Compact (2004)
– raamistik ettevõtetele jätkusuutlikkuse põhimõtete rakendamiseks inimõiguste, tööõiguste, keskkonna ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas;
• UNEP FI vastutustundliku panganduse põhimõtted (2019) – jät-

kusuutlikkuse raamistik pankadele positiivse panuse andmiseks
ühiskonda, integreerides Pariisi kokkuleppe ja säästva arengu
eesmärgid oma eesmärkidesse ja äriprotsessidesse (vt lk 45);

Valdkondlikud poliitikad
Relva- ja kaitsetööstus
Metsandus

• Nullheite pangandusliit, NZBA (2021) – SEB on NZBA asuta-

jaliige. Eesmärk on kiirendada maailmamajanduse üleminekut
netonullheitele 2050. aastaks;
• Nullheite varahaldurite algatus (2020) – kohustus toetada

Fossiilkütused

eesmärki saavutada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside
netonullheide;

Kaevandus- ja metallitööstus

• Kliimaga seotud finantsteabe avaldamise töörühm, TCFD

Taastuvenergia
Laevandus
Transport
Tubakatööstus
Hasartmängud

(2018) – soovitused kliimaga seotud finantsriskide vabatahtlikuks avaldamiseks;
• Vastutustundlike investeeringute põhimõtted, PRI (2008) –

ÜRO toetatud kuus investeerimispõhimõtet jätkusuutlikkuse
aspektide kaasamiseks investeerimispraktikasse;
• Ekvaatori põhimõtted (2007) – vabatahtlik raamistik laenu-

andjatele ja laenusaajatele projektide rahastamiseks;
• Poseidoni põhimõtted (2020) – raamistik rahvusvahelise lae-

vanduse süsinikdioksiidiheite vähendamise toetamiseks;
• Laevade vastutustundliku ringlussevõtu standardid (2021) –

panga algatus laevade keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt vastutustundlikul viisil lammutamiseks ja ringlussevõtuks.
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ELi regulatiivsed arengud
ELi säästva rahanduse tegevuskavas sätestatud kohustuse täitmiseks
on vastu võetud mitu omavahel seotud määrust rahavoogude
ümbersuunamiseks jätkusuutlikku majandusse.

ELi klassifitseerimissüsteem, taksonoomia määrus, sisaldab jätkusuutlike majandustegevuste määratlusi ja täpsustab aruandlusnõudeid keskkonnasäästlike majandustegevuste osakaalu
kohta ettevõtetes, investeeringutes või laenutegevuses. SEB
integreerib ELi taksonoomia oma äristrateegiasse, protsessidesse ja tegevuskordadesse (nt uues roheliste võlakirjade raamistikus ja kliendi jätkusuutlikkuse klassifikatsiooni mudelis) ning
tootearenduses ja kliendinõustamises, rahastamise ja investeeringute eesmärgil.
SEB lisab jätkusuutlikkuse aruandluse nõuded vastavalt kehtivale taksonoomia avalikustamise delegeeritud seadusele (vt
taksonoomia kohustuslikku aruannet allpool). Kuna taksonoomiaga seotud andmete kättesaadavus suureneb, saavad pangad
ja muud finantsasutused esitada oma varade kohta täielikke
taksonoomiaaruandeid, sealhulgas roheliste varade osakaalu
(GAR) ja roheliste investeeringute osakaalu (GIR).

Jätkusuutliku rahastamise avaldamise määrus
(SFDR) SFDRi eesmärk on aidata investoritel eristada ja võrrelda
jätkusuutlikke investeerimisstrateegiaid ning tagada suurem
läbipaistvus selle kohta, millises ulatuses on finantstoodetel
jätkusuutlikud omadused või eesmärgid. Määruse esimene osa
jõustus 2021. aastal ning aasta lõpu seisuga liigitati kõik SEB
Investment Management AB hallatavad fondid selle alusel, kas
fondi eesmärk on jätkusuutlikkus (artikkel 9 ehk tumeroheline),

ELi taksonoomia aruandlus
Krediidiasutuste jaoks on taksonoomiaga seotud peamine tulemuslikkuse näitaja roheliste varade osakaal (GAR), mis näitab
taksonoomiale vastavate varade osakaalu. Sellised varad on
määratletud kui varad, mis vastavad taksonoomia kriteeriumidele ja mis muu hulgas aitavad märkimisväärselt kaasa
vähemalt ühele taksonoomia määruses sätestatud kuuest
keskkonnaeesmärgist.
Täielik roheliste varade osakaalu aruandlus on nõutav alates
2024. aastast 2023. a majandusaasta kohta. Krediidiasutused
peavad 2021. a majandusaastal muu hulgas esitama aruande
taksonoomiale vastavate ja mittevastavate varade osakaalu
kohta koguvaradest. Taksonoomiale vastavad varad on seotud
taksonoomia keskkonnaeesmärkidega hõlmatud majandustegevusega, mida võib tulevase ettevõtja/investeerimisobjekti
taksonoomia aruandluse põhjal määratleda taksonoomiaga
vastavuses olevaks. Krediidiasutuste kohustusliku taksonoomia
avalikustamine peaks põhinema ainult ettevõtjate/emitendi
esitatud teabel. Kuna finantssektorivälised ettevõtted hakkavad taksonoomia määruse kohaselt aru andma 2022. aastal,
on finantsasutustel piiratud juurdepääs sellisele teabele. Kuid
avalikku teavet ja klientide teadmisi võidakse kasutada taksonoomiale vastavate varade vabatahtlikuks avalikustamiseks.
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edendab jätkusuutlikke omadusi (artikkel 8 ehk heleroheline) või
ei integreeri jätkusuutlikkusega seotud kaalutlusi investeerimisotsustesse (artikkel 6 või hall). SEB on lisanud selle teabe oma
fondinimekirjadesse ja võtnud kasutusele uued veebilehed, mis
aitavad klientidel mõista, võrrelda ja jälgida SEB fondipakkumiste jätkusuutlikkuse tunnuseid.

ELi jätkusuutliku rahanduse platvorm
ELi jätkusuutliku rahanduse platvorm on eksperdirühm, mille
ülesanne on anda komisjonile nõu ELi taksonoomia väljatöötamise ja rakendamise kohta.
SEB on üks kahest platvormil esindatud Euroopa kommertspangast. SEB on teinud aktiivselt koostööd Põhjamaade ja Balti
riikide pangaliitudega ning nende liikmetega, et jagada uusimat
avalikku teavet edusammude kohta ja koguda arvamusi taksonoomia arengu kohta. Platvormi liikmed nõustavad Euroopa
Komisjoni muu hulgas järgmistes valdkondades:
• taksonoomia väljatöötamine ülejäänud neljale keskkonnaeesmärgile (lisaks kliimamuutuste leevendamisele ja kohanemisele) – bioloogiline mitmekesisus, vee- ja mereressursid,
reostuse vältimine ja kontroll ning ringmajandus;
• laiendatud taksonoomia kontseptuaalne raamistik, mis
hõlmab kahjulike või vähese keskkonnamõjuga tegevuste
avalikustamist;
• sotsiaalse taksonoomia kontseptuaalne raamistik.

Kohustuslik taksonoomia aruanne
Varad
Taksonoomiale vastavad varad
Taksonoomiale mittevastavad varad

Varad,
mln SEK
2021

Osakaal
kogu varadest, %

618,756

19

–

–

Valitsuse, keskpankade ja riigiüleste asutustega
seotud varad

492,093

15

Tuletisinstrumendid (riskimaandamisarvestus)

973

0

Mitte-NFRD-ga seotud varad1) ettevõtjad
Kauplemisportfell (sh tuletisinstrumendid, v.a
riskimaandamisarvestus)
Pankadevahelised laenud nõudmisel

–

–

350, 692

11

6,745

0

1) NFRD = ELi muud kui finantsaruandlust käsitleva direktiiviga hõlmatud üksused,
mis nõuab jätkusuutlikkuse aruandlust teatud suurettevõtete puhul, kus töötab
üle 500 töötaja.

SEB taksonoomia aruandlus hõlmab SEB gruppi. 2021. aasta
kohustuslik aruanne hõlmab kodumajapidamiste hüpoteeklaene, mis on määratletud taksonoomiale vastavate varadena
nende tagatiste alusel (kinnisvara). Muid, taksonoomiale vastavaid või mittevastavaid varasid saab kindlaks määrata alates
2022. aastast esitatud ettevõtjate/emitentide taksonoomia
aruannete alusel.

Vabatahtlik taksonoomia aruanne
SEB vabatahtlikku taksonoomia aruannet vt lk 209, Group AR.

Sidusrühmade kaasamine
Kaasame peamisi sidusrühmi tagamaks, et me seame prioriteediks kõige
olulisemad küsimused. Kõik meie sidusrühmad keskendusid eelmisel
aastal jätkusuutlikkusele, eriti kliimamuutustele.

Kliendid
Äriklientide puhul muutus jätkusuutlik rahastamine nõustamise,
toodete ja teenuste osas üha olulisemaks. Kliendid hindavad
seda, et SEB on olnud tugev finantspartner kogu pandeemia
vältel. Samas väljendasid nad mõningast pettumust halduskoormuse üle, mida pangad panevad neile põhjalike tunne-oma-klienti ja rahapesuvastaste protsessidega. 2021. aastal pälvis SEB
Põhjamaade suurettevõtete ja finantsasutuste seas Prospera
jätkusuutlikkuse nõustamise uuringus kõrgeima hinnangu.
Erakliendid Rootsis on jätkusuutlikkusest väga huvitatud. SEB
iga-aastasele jätkusuutlikkuse küsitlusele vastas üle 7000 kliendi. Nad nimetasid kliimamuutusi, puhast vett ja kanalisatsiooni
ning bioloogilist mitmekesisust valdkondadeks, mida nad soovivad, et SEB fondiettevõte oma kaasamistöös prioriteediks seaks.
Lisaks hindasid kliendid mobiilipanga rakenduse täiustatud
teenuseid, millest annab tunnistust selle ulatuslik kasutamine.

Investorid, aktsionärid ja analüütikud
Pandeemia mõjud olid jätkuvalt investorite, aktsionäride ja analüütikute tähelepanu keskmes, kuid pigem majanduse taastumise
seisukohast, nii tulude kasvutempo kui ka eeldatavate netokrediidikahjumite muutumise osas aastatel 2021 ja 2022. Seoses
dividendipiirangute kaotamisega 2021. aasta sügisel oli kapitali
tagasitoomine sage arutelu teema. SEB maksis novembris täiendavaid dividende ning algatas ka aktsiate tagasiostu programmi.
Hoiuste tugev sissevool ja selle mõju SEB rahastamise struktuurile
ja rahastamisplaanidele oli teemaks nii omakapitali- kui ka võlainvestorite seas. Jätkusuutlikkus oli jätkuvalt tähtsal kohal.

Töötajad
SEB töötajad on pühendunud, usaldavad SEB tulevikku ja juhtimist ning tunnevad, et nad saavad oma mõtteid väljendada,
areneda ja muutustele kaasa aidata. Parandamist vajavatest
valdkondadest tõid töötajad esile funktsionaalsuseülese koostöö, otsuste tegemisega seotud suhtlemise ja kliendikogemuse
edasise parandamise. Pandeemiaga seotud uuring näitas, et

töötajad tundsid, et üldiselt toetatakse neid hästi, nad teadsid,
kuidas oma ülesandeid tähtsuse järjekorda seada, ja tundsid, et
pank on teinud suuri samme tehnoloogia ja koostöövahendite
valdkonnas.

Ühiskond – seadusandjad, meedia ja valitsusvälised
organisatsioonid
SEB peab pidevalt dialooge seadusandjate ja järelevalveasutustega riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil kahe- ja mitmepoolsete
kohtumiste ja erinevate tööstusfoorumite kaudu. Aasta jooksul
keskenduti muu hulgas rahapesu tõkestamise, kliendikaitse ja
jätkusuutlikkuse teemadele nagu jätkusuutlikkuse ja kliimariski
integreerimine protsessidesse ja avalikustamistesse. Pidasime arutelusid valitsusväliste organisatsioonide, tarbijakaitse
organisatsioonide ja meediaga vahetute dialoogide, kohalike
kaasamiste, ümarlauaarutelude ja pressikonverentside kaudu.
2021. aastal oli nii meedia kui ka valitsusväliste organisatsioonide tähelepanu keskmes meie lähenemisviis kliimamuutustele ja
fossiilkütustele, samas kui valitsusväliste organisatsioonide seas
suurenes bioloogilise mitmekesisuse käsitlemine.
Meedias jäi peamiseks teemaks pandeemia, keskendudes
majanduse taastumisele ja töökohale naasmisele. Samuti keskenduti pettuste ja kuritegevuse ennetamisele.

Meie tarnijad
SEB on kehtestanud tegevuskorrad tarnijate ja töövõtjate
hindamiseks ja valimiseks, lähtudes finants-, keskkonna-, sotsiaalsetest ja juhtimisaspektidest. Need aspektid hõlmavad
keskkonda, töötavasid ja inimõigusi, ausaid äritavasid ja jätkusuutlikke hankeid. Neid tuleb hankeotsuste tegemisel arvesse
võtta koos muude riskitegurite ja äriaspektidega. Vajadusel
jälgime tarnijate protsesse ja tulemusi. Neid standardeid on
kirjeldatud SEB tarnijate tegevusjuhendis.
Jätkusuutlikkuse riskide kindlakstegemiseks meie tarnijate
seas hakkab SEB läbi viima esmast hindamist.

Iga tarnija jätkusuutlikkuse riskitase määratakse riigi, majandusharu ja ärikriitilisuse alusel. Tarnijad, kelle riskianalüüs
on tuvastanud võimaliku kõrgendatud riskitaseme, läbivad
põhjalikuma hindamise. 2021. aastal tugevdas SEB Group
Technology umbes 30 peamise tarnija taustauuringut põhjalikumate hindamistega ja nende toodete ning teenuste keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisnõudeid. 2022. aastal võetakse
kasutusele esialgse hindamise ajakohastatud tööriist. Tööriist
võimaldab ka laiemat portfelliülevaatust.
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Kliimariski strateegia
Kliimamuutused kiirenevad ja on saanud meie põlvkonna suurimaks ja kõige pakilisemaks probleemiks. SEB on võtnud endale kohustuse viia oma strateegia kooskõlla Pariisi kokkuleppega ja
aidata kaasa üleminekule vähese CO2-heitega ühiskonnale. Pangana on meil nii vastutus kui ka
võime luua finantslahendusi, mis kiirendavad üleminekut ning toetada samal ajal oma kliente.
2021. aastal tõhustasime oma jõupingutusi kliimamuutustega seotud riskide juhtimiseks.
Käesoleva aruandega püüame anda selge ülevaate meie kliimamõjude vähendamise strateegiast ning jagada meie riskijuhtimisprotsessi kliimaga seotud riskide tuvastamiseks, hindamiseks
ja juhtimiseks. Aruanne on koostatud TCFD soovituste alusel ja
hõlmab SEB gruppi, sealhulgas tütarettevõtjat SEB Investment
Management (fondiettevõte).
Fondiettevõtte kliimaaruanne on toodud lk 69.

SEB-l on ainulaadne positsioon üleminekule
kaasaaitamisel
SEB eesmärk on aidata kaasa jätkusuutlikuma ühiskonna
loomisele, toetades oma kliente ja portfelliettevõtteid nende
kliimaga seotud eesmärkide saavutamisel. Teeme seda, pakkudes uuenduslikke ja jätkusuutlikke rahastamis-, nõustamis- ja
investeerimislahendusi. Pangana on meil oluline roll ülemineku
läbiviimiseks vajalike tohutute investeeringute suunamisel.
Üks olulisemaid proovikive kliimamuutuste vastu võitlemisel on suurte tööstusettevõtete ümberkujundamine sellistes
valdkondades, kus on märkimisväärne süsinikujälg, nagu näiteks
energia tootmine, transport ja ehitus. Põhjamaade suurettevõtete pikaajalise olulise finantspartnerina ja juhtiva varahaldurina
on SEB-l ainulaadne positsioon, et toetada kliente selles ümberkujundamises. Samuti osaleme väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtete ümberkujundamisel. Usume, et saame anda lisaväärtust ka selle segmendi klientidele, kasutades ära oma kogemusi
suurettevõtete ümberkujundamisel.
Meie kliimamuutuste strateegia hõlmab aktiivseid dialooge

klientidega ja vastutasuks ootame, et meie kliendid oleksid
läbipaistvad ja jagaksid oma üleminekuplaane ja edusamme.
SEB usub, et kaasamine on parim viis vajaliku muutuse saavutamiseks. Samas lõpetab SEB järjekindlalt need kohustused, kus
meie veendumused ei kattu.

Strateegilised ambitsioonid ja eesmärgid
SEB on määratlenud kolm uut kliimaga seotud strateegilist
ambitsiooni ja eesmärki, sealhulgas kirjeldanud fossiilsete
kütuste krediidiriskide vähendamise teekonda, ja seades samal
ajal jätkusuutlike toodete, nõustamisteenuste ja investeeringute kasvuambitsioonid. Eesmärgid on üksikasjalikumalt toodud
lk 46. Mõõdikud võib kokku võtta järgmiselt:
• CO2-heite indeks – Pruun: mõõdab fossiilkütustega seotud
krediidiriske panga energiaportfellis;
• jätkusuutlikkuse tegevuse indeks – Roheline: mõõdab
jätkusuutliku rahastamise, jätkusuutliku finantsnõustamise,
riskikapitali investeeringute mahte rohetehnoloogias ja artikli
9 kohaste finantsinvesteerimistoodete osakaalu hallatavates
varades;
• ülemineku suhtarv – Tulevik: hindab meie klientide kliimamõju
ja vastavust Pariisi kokkuleppele, klassifitseerides meie krediidiportfelli kasutades meie sisemist klientide klassifitseerimise
mudelit.
Neid ambitsioone ja eesmärke jälgitakse ja nendest antakse aru
igal aastal.

SEB-l on ainulaadne positsioon üleminekule kaasaaitamisel tänu oma positsioonile suure korporatiivpangana
Krediidiportfell seisuga 31.12.2021 2726 mld SEK
Suurettevõtted
1473 mld SEK

Kinnisvara
414 mld SEK

Majapidamised
756 mld SEK

Avalik haldus (83 mld SEK)
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Meie krediidiportfelli kliimamõju mõõtmine
SEB krediidiportfelli kliimamõju mõistmiseks analüüsitakse varasid ja
kliente erinevatest vaatenurkadest.

SEB krediidiportfell ülevalt alla kliima vaatenurgast

3. Sektorid, mille süsiniku jalajälg on väga väike või isegi positiivne, nagu näiteks taastuvenergia tootjad.
4. Sektorid, mis on praegu tähelepanu alt väljas nende olematu
süsiniku jalajälje tõttu, näiteks teenindussektor.

Panga krediidiportfelli süsiniku jalajälje mõistmine on lähtepunkt
kliimamuutustega seotud meetmete kasutuselevõtmiseks
ja mõtestatud strateegiliste eesmärkide seadmiseks. Nagu
näidatud alltoodud graafikus, on SEB liigitanud oma ettevõtete
ja kinnisvara krediidiportfelli majandusharude järgi. Seejärel on
majandusharud jaotatud nelja kategooriasse nende keskmise
süsiniku jalajälje järgi.

On oluline märkida, et need kategooriad kajastavad ainult
sektori keskmist süsiniku jalajälge ja mitte individuaalse kliendi
jalajälge. Sama sektori klientidel on erinev süsinikujälg, sõltuvalt
näiteks kasutatavast tehnoloogiast ja energiaallikatest. Klientide
tulevane kliimamõju võib isegi veel rohkem erineda sõltuvalt
nende üleminekukavadest. SEB ettevõtete ja kinnisvara krediidiportfelli jaotus annab põhjaliku ülevaate SEB krediidiriskist
kliima vaatenurgast.

1. Olulise süsiniku jalajäljega sektorid: siia kuuluvad sellised sektorid nagu energiatootmine, transport, autotööstus, lennundus, ehitus ja põllumajandustootmine.
2. Väikese süsiniku jalajäljega sektorid nagu jaemüük, kapitalikaubad, kinnisvara ning tselluloosi- ja paberitööstus.

SEB ettevõtete ja kinnisvara krediidiportfelli jaotus, mis kajastab sektori süsiniku jalajälge
1886 mld SEK, mis moodustab 69% kogu krediidiportfellist seisuga 31.12.2021

mld SEK

Oluline süsiniku jalajälg
Transport
Toiduaine- ja joogitööstus1)
Energiatootmine: traditsiooniline/kombineeritud2)
Autotööstus
Nafta- ja gaasitööstus: tootmisetapp3)
Ehitus
Keemiatööstus
Metallitööstus ja kaevandamine
Põllumajandus
Nafta- ja gaasitööstus: muu4)
Tekstiilitööstus
Tsemenditööstus

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

Väike süsiniku jalajälg
Kinnisvara
Kapitalikaubad
Tselluloosi- ja paberitööstus
Hulgi- ja jaemüük
Kestustarbekaubad
Energia ülekandmine
Metsandus

365

55

60
38

12 26
16

32

16

5 14

20

6 12 18
12 5 17

Krediidiriski tüüp
Laenuandmine
Tingkohustused ja kauplemistooted

Positiivne netomõju
Energiatootmine: taastuvad allikad
Tuulegeneraatorid

25

17

42

656 11

Ebaoluline süsiniku jalajälg
Finants- ja kindlustustegevus
Teenused
Farmaatsia ja tervishoid
IT ja meedia
Telekommunikatsioon
Muu

420

172

112

80
55

109

53

42

28

20

22

20

19

10 16

187

108

43
38
26

70

1) Tootmine ning hulgi- ja jaemüük
2) Ettevõtted, mille elektrienergia tootmine toimub mittetaastuvatest allikatest või taastuvate ja mittetaastuvate
energiaallikate kombinatsioon
3) Naftauuringud ja tootmine naftamaardlates ja
avamerepiirkonnas
4) Transport, turustamine ja ladustamine, rafineerimine,
jaemüük ja muu
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SEB krediidiportfell alt üles kliima vaatenurgast –
kliendi jätkusuutlikkuse klassifitseerimise mudel

iga andmepunkti tulemus üheks lõplikuks kliendi üldiseks
klassifikatsiooniks.

Et saada õigem ja üksikasjalikum ülevaade meie ettevõtete ja
kinnisvaraportfelli kliimamõjust, peame hindama iga kliendi
tegelikku kliimamõju. Sel eesmärgil oleme välja töötanud patenteeritud mudeli: klientide jätkusuutlikkuse klassifitseerimise
mudeli (CSC).
CSC-mudel hindab seda, mil määral on kliendi äritegevus
vastavuses Pariisi kokkuleppe kliimaeesmärkidega. Mudelit
kasutatakse kliendikohtumistel praktilise tööriistana, et arutada
klientide üleminekukavasid. CSC-mudelist saab tulevikus nii
äristrateegia kui riskijuhtimise võtmekomponent.
CSC-mudel keskendub nendele sektori klientidele, kellel on
oluline või väike süsiniku jalajälg. SEB on välja töötanud oma
metoodika 32 allsektori hindamiseks neis kahes kategoorias.
See metoodika hõlmab praegu ligikaudu 70 protsenti ettevõtte
ja kinnisvaraportfelli krediidiriskist.
Metoodika põhinevad ELi taksonoomias, Pariisi kokkuleppes
ning ELi või riikide eeskirjades ja algatustes sätestatud määratlustel, eesmärkidel ja üleminekunäitajatel.
Hindamise läbiviimiseks kogub SEB teavet kliendi lähteaasta ja
praeguste heitkoguste kohta ning tema lühiajaliste (≤ 5 aastat),
keskpika perioodi (6-15 aastat) ja pikaajaliste (16 aastat–2050)
heitkoguste vähendamise eesmärkide kohta võrreldes lähteaastaga. Selle tulemuseks on neli andmepunkti, mis illustreerivad
kliendi üleminekuteekonda.
Seejärel võrreldakse kliendi üleminekuteekonda sellega, mida
sektor tervikuna Pariisi kokkuleppe eesmärkide täitmiseks peab
saavutama. Seejärel kaalutakse kliendi üleminekuteekonna

Klientide klassifikatsioonikategooriaid on viis:
Jätkusuutlik: Ettevõtted, kelle tegevused on juba jätkusuutlikud ja/või kellel on väga madalda kasvuhoonegaaside
heitkogused
Pariisi kokkuleppe kohane üleminek: Üleminekuetapis ettevõtted, kelle plaanid on kooskõlas Pariisi kokkuleppe eesmärgiga
piirata globaalset soojenemist 1.5°C-ga (kasvuhoonegaaside
netonullheide aastakse 2050)
Üleminek: Üleminekuetapis ettevõtted, kelle plaanid on
kooskõlas eesmärgiga piirata globaalset soojenemist 2°C-ga
(kasvuhoonegaaside netonullheide aastakse 2070)
Järkjärguline muutus: Üleminekuetapis ettevõtted, kelle plaanid ei ole kooskõlas 2°C eesmärgiga
Status quo: Ettevõtted, kellel ei ole üleminekuplaane või need
on piiratud.
Alloleval diagrammil on kujutatud fiktiivse kliendi üleminekuteekond aastatel 2020–2050 võrreldes sellega, mida
on vaja asjaomasele sektorile tervikuna, et saavutada Pariisi
kokkuleppe kohane üleminek.
Individuaalse klassifitseerimise tulemusena võib ettevõtet,
millel on usaldusväärne ja ambitsioonikas üleminekukava, kuid
mis tegutseb olulise süsiniku jalajäljega sektoris, siiski liigitada
üleminekuetapis või Pariisi kokkuleppega kooskõlas olevaks.

Näidissektori üleminekustsenaariumid ja fiktiivne kliendi
ülemineku teekond
20%

0

Lähteaasta 2010

–50%

Jätkusuutlik
 Pariisi kokkuleppe
kohane üleminek
Üleminek
 Järkjärguline
muutus
 Status quo /üleminekut ei toimu
 Fiktiivne klient

2°C teekond (25% vähenemine 2030. aastaks võrreldes 2010.
aastaga, kasvuhoonegaaside netonullheide 2070. aastaks)

1,5 °C teekond (45% vähenemine 2030. aastaks võrreldes 2010.
aastaga, kasvuhoonegaaside netonullheide 2050. aastaks)
Kasvuhoonegaaside heitkogused on nullilähedased

–100%
2010

2020

2030
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2040

2050

Sektori metoodika valik CSC-mudelile
Kasvuhoonegaaside heitkoguste andmete kättesaadavus ja
täpsus erineb nii ettevõtete kui ka sektorite kaupa.
Suurettevõtete puhul sektorites, kus reguleerivad künnised on
kas määratletud või kuuluvad ELi taksonoomia kohaldamisalasse (nt energiatootmine ja autotööstus), avalikustatakse näitajaid
sageli, mis võimaldab üleminekuteid modelleerida.
Muude sektorite puhul, nagu näiteks kapitalikaupade ja
toiduainete töötlemine, kus tarneahelaga seotud heitkogused on
märkimisväärsed, on andmete kättesaadavus küll paranenud,
kuid siiski piiratud. Allolevas tabelis on välja toodud, milliseid
näitajaid kasutatakse SEB mudelis valitud sektorite jaoks.
Sektor

Näitajad 1)

Toiduaine- ja
joogitööstus

Skoop 1, 2 & 3 tarneahel ja transport

Energiatootmine

gCO2/kWh

Autotööstus

gCO2/km

Nafta- ja gaasitööstus gCO2/MJ
Ehitus - taristu

Skoop 1, 2 & 3 tarneahel

Keemiatööstus

Skoop 1, 2 & 3 tarneahel

Terasetööstus

Tonnides CO2 tonni toorterase kohta

Tekstiilitööstus

Skoop 1, 2 & 3 tarneahel

Tsemenditööstus

Tonnides CO2 tonni tsemendi kohta

Kinnisvara

kWh/m2 kohta

Kapitalikaubad

Skoop 1, 2 & 3 tarneahel

Toidukaupade jaemüük Skoop 1, 2 & 3 tarneahel
Tselluloosi- ja
paberitööstus

Skoop 1, 2 & 3 transport

Kestustarbekaubad

Skoop 1, 2 & 3 tarneahel

1) S
 koop 1: Otsesed heitkogused ettevõtte omanduses või kontrolli all olevatest
allikatest.
Skoop 2: Kaudsed heitkogused, mis tulenevad ettevõtte poolt ostetud elektrist,
soojusest või aurust.
Skoop 3: Kaudsed heitkogused allikatest, mis ei ole ettevõtte omandis või kontrolli
all, nt tarneahelaga seotud.

Kliendi jätkusuutlikkuse klassifitseerimine –
2021. aasta areng
CSC-mudel töötati välja 2020. aastal ja seda testiti pilootprojektis, mis hõlmas suurt hulka kliente olulise või vähese süsiniku
jalajäljega sektorites.
2021. aastal saavutati ambitsioonikas eesmärk hinnata 50
protsenti ettevõtete ja kinnisvara krediidiportfellist sektorites, kus oli oluline või väike CO2 jalajälg. Lisaks on CSC-mudel
integreeritud äriotsuste tegemise protsessi, kus on kehtestatud
nõue klassifitseerida kliendid märkimisväärse süsinikujäljega
sektorites.
SEB jätkusuutlikkuse strateegia ja eesmärkidega kooskõlas
olevate laenude andmise edendamiseks suurettevõtete puhul
kasutatakse sisemiste rahastamiskulude kohandamist, mis põhineb klassifitseerimise tulemustel. Uue rohelise laenu (tunnistatud kõlblikuks roheliste võlakirjade raamistiku kriteeriumide
alusel) puhul saab allahindlust, samas kui pruuniks või oranžiks
liigitatud uute laenude puhul kohaldatakse lisatasu.
Mitte kõik hinnangud ei too kaasa kliendi tegelikku klassifitseerimist piisavate andmete ja/või andmete kvaliteedi puudumise tõttu. Hinnatud krediidiportfellist on 2021. aasta lõpuks
klassifitseeritud 60 protsenti. Kuna ettevõtted parandavad
järk-järgult oma kliima aruandlust, paraneb ka klassifitseerimise
kvaliteet ja hõlmatus.
Kui üksikud kliendid on klassifitseeritud, saab tulemusi portfelli tasandil koondada, et näidata kindla alamportfelli (nt SEB
autotööstuse või energiatootmise portfelli) või kogu ettevõtte ja
kinnisvara krediidiportfelli kliimamõju.
2021. aastal võttis SEB kasutusele uue krediidiportfelli
eesmärgi, mida nimetatakse ülemineku suhtarvuks. See suhtarv
näitab SEB ettevõtete ja kinnisvara krediidiportfelli osakaalu,
mis on mudelis klassifitseeritud tumeroheliseks, heleroheliseks
või kollaseks. Ülemineku suhtarv on võimas tööriist strateegiliste sihtide seadmiseks, et SEB tegevust kooskõlas Pariisi
kokkuleppe eesmärkidega edasi arendada. Ülemineku suhtarvu
on kirjeldatud lk 46.
Kõige väärtuslikum hindamiste tulemus on seni olnud protsessist saadud ülevaade kitsaskohtadest ja võimalustest, millega
meie kliendid oma tegevuse muutmisel silmitsi seisavad. See on
võimaldanud SEB kliendihalduritel alustada klientidega konstruktiivset dialoogi nende üleminekukavade üle ning toetada neid
nõustamisteenuste ja rahastamisega.
Klientide liigitamine jätkub 2022. aastal ja pikaajaline eesmärk
on laiendada CSC-mudelit lisaks kliimale ka muudele jätkusuutlikkuse valdkondadele nagu bioloogiline mitmekesisus ja vesi.

SEB Jätkusuutlikkuse aruanne 2021 — 63

Jätkusuutlikkuse aruanne — Kliimaaruanne

Kliimariskide juhtimine ja maandamine
SEB kliimariskide juhtimine on jätkusuutlikkuse juhtimise raamistiku lahutamatu osa.
Kliimariskide juhtimine keskendub nii füüsilistele kui ka üleminekuriskidele.

Kliimariskide juhtimine
Kliimaga seotud valdkondlikud poliitikad
SEB on vastu võtnud valdkondlikud poliitikad temaatilise
keskkonnapoliitika osana, mis moodustab osa üldisest jätkusuutlikkuse poliitika raamistikust. Need valdkondlikud poliitikad
on välja töötatud tagamaks, et laenu- ja investeerimisotsused
aitaksid kaasa SEB üldiste jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmisele. Need poliitikad selgitavad SEB ootusi ja piiranguid finantsteenuste osutamisel kindlaid tegevusi viljelevatele ettevõtetele
ja nendesse investeeringute tegemisel. Nagu märgitud üldises
krediidipoliitikas, peab kogu laenuandmine olema vastavuses
valdkondlike poliitikatega.
Selleks, et rõhutada SEB võetud kohustust järgida Pariisi
kokkulepet, tuleb ühe panga kliendisuhte loomise normides
sisalduva põhimõtte kohaselt vältida kliendisuhteid tööstusharudes, millel on suur negatiivne kliimamõju ja millel puudub
usaldusväärne kava vähese CO2-heitega majandusele ülemineku juhtimiseks. SEB kliendisuhete loomise norme on kirjeldatud
lk 89.
2021. aastal jätkas SEB oma kliimapoliitika raamistiku arendamist ja tugevdamist, teravdades fossiilkütustega tegelevate
ettevõtete valdkonna poliitikat ning kehtestades kaevandamise
ja metallitööstusega tegelevatele ettevõtetele uue valdkondliku
poliitika. Need poliitikad põhinevad Pariisi kokkuleppes ja ELi
taksonoomias sätestatud tegevusjuhistel teatud tööstusharude
jätkusuutlike tavade kohta.
Üldiselt ootab SEB, et nende sektorite kliendid ja portfelliettevõtted töötaksid välja üleminekukavad, mis on kooskõlas
Pariisi kokkuleppega ning et neil oleksid neid plaane kajastavad
avalikud või mitteavalikud poliitikad.
Samuti määrab pank kindlaks teatavate alamportfellide riskistrateegiad ja portfelli ülemmäärad, mis vaadatakse läbi igal
aastal.

2021. aastal tugevdati SEB fossiilkütuste valdkonna
poliitikat
SEB fossiilkütuste valdkonna poliitikat loetakse kliima seisukohast kõige tähtsamaks poliitikaks.
SEB-l on pikaajalised suhted äriklientidega, kelle tegevused on
seotud fossiilkütustega, nagu näiteks söepõhine energiatootmine ning nafta- ja gaasiuuringud ning tootmine. See kliendibaas
peegeldab suures osas riikide energiakasutuse ja tööstusharu
struktuuri SEB koduturgudel (Põhjamaades, Balti riikides, Saksamaal ja Ühendkuningriigis).
Siiski tuleb nende kütuste kaevandamist ja põletamist järk-järgult vähendada ja asendada osana üleminekust vähese CO2-heitega ühiskonnale. Seetõttu on SEB võtnud vastu selle sektori
klientide jaoks strateegia, mis hõlmab järkjärgulist eemaldumist
ettevõtetest, kellel puudub usaldusväärne üleminekuplaan, mis
on kooskõlas Pariisi kokkuleppega.
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Küttesöe riski juhtimine ja vähendamine
SEB poliitika on juba aastaid olnud küttesöe kaevanduste sihtfinantseerimisest loobumine. Samuti väldib pank uute ärisuhete
sõlmimist ettevõtetega, mis käitavad küttesöe kaevandusi või
mille peamine äritegevus on söeküttel elektrienergia tootmine. SEB ei rahasta olemasolevate klientide uusi projekte ega
võimsuse tõstmist, mis on seotud küttesöe kaevandamisega,
uute ja endiste kaevanduste laiendamisega, nendega seotud
taristuprojektidega ja uute söeküttel elektrijaamadega, sealhulgas olemasolevate tehaste eluea pikendamise ja võimsuse
suurendamisega.
Üldiselt välditakse olemasolevate klientide rahastamist või
neisse investeerimist, kui oluline osa tulust saadakse söe kaevandamisest ja söeküttel energiatootmisest. Aastaks 2025 on
SEB lõpetanud suhted klientidega, kelle tuludest rohkem kui 5%
saadakse küttesöe kaevandamisest või söeküttel energiatootmisest. Erandiks on Saksamaa, kus kivisöe järkjärguline kasutamisest loobumine viiakse lõpule 2038. aastaks vastavalt Saksa
kivisöe kasutamisest järkjärgulise loobumise seadusele.

Nafta- ja gaasitööstuse riskide juhtimine ja vähendamine
2019. aastal määras SEB absoluutarvudes oma riskiisu nafta ja
gaasi uurimis- ja tootmisvaldkonnas ning naftamaardlate teenuste segmendis. Riskiisu alandatakse kord aastas. 2020. aastal
kehtestas pank väljumisstrateegia ka avamere segmendile.
Panga nafta- ja gaasi tootmisetapiga tegelevate klientide
portfell hõlmab uurimis- ja tootmistegevust (70 protsenti), naftamaardlate teenuseid (17 protsenti) ja avameretootmist (13
protsenti) ning moodustab kokku 53 miljardit Rootsi krooni.
SEB ei rahasta ega investeeri projektidesse ega varadesse,
mis on seotud keskkonnatundlike piirkondadega (nagu Arktika)
ja ebatraditsioonilise nafta- ja gaasitootmisega (nagu õliliiv ja
hüdrolõhkumine). Lisaks ei loo pank uusi ärisuhteid ettevõtetega, kelle tulu nendest valdkondadest moodustab rohkem kui 5
protsenti.
Olemasolevad ärisuhted selliste ettevõtetega lõpetatakse
aastaks 2030.
Üleminekuperioodil kavatseb SEB teha koostööd ainult nende
naftaettevõtetega, millel on madalaim 1. ja 2. mõjuulatuse heitkoguste tase, ning tegeleda peamiselt olemasolevate põhiklientidega koduturgudel.

Valdkonna poliitikate rakendamine ootuste selgitamiseks

Füüsiliste riskide peamised kategooriad

SEB kasutab oma valdkonnapoliitikates erinevaid rakendamise
tasemeid, et selgitada SEB ootusi ja nõudeid finantsteenuste
osutamiseks ja ettevõtetesse investeerimiseks.

Riskitegur

Võimalik mõju

Äärmuslikud ilmastikunähtused (peamiselt üleujutused
Põhja-Euroopas)

Madalamad tagatise väärtused kinnisvaraportfellis suurema üleujutuse
riskiga piirkondades.
Suurem maksejõuetuse risk ettevõtete
puhul, kes tegutsevad kõrgendatud
üleujutusriskiga piirkondades.

Muudatused püsivates
ilmastikuoludes

Madalamatel rannikualadel asuvate kinnisvaraportfellide madalamad tagatise
väärtused. Suurem maksejõuetuse risk
ettevõtete puhul, kellel on ülemaailmsed tarneahelad.

Rakendamise
tase

Kirjeldus

Näide

SEB ootuste täitmata jätmine nõuab meetmeid, mis
aja jooksul tagavad nende
täitmise. See käivitab
dialoogi klientidega nende
plaanide ja kohustuste üle.

SEB ootab klientidelt ja
portfelliettevõtetelt, et
nad töötaksid välja Pariisi
kokkuleppele vastava
üleminekukava mõjuala 1,
2 ja 3 kasvuhoonegaaside
heitkogustele, sh vastavad
sihtmärgid.

Nõuded

Mittevastavus nõuab
vastava komitee aktiivseid
otsuseid SEB kaasamise
osas.

SEB nõuab, et laevandusettevõtted järgiksid kehtivat
energiatõhususindeksit
(EEXI või EEDI) ja süsiniku
intensiivsuse indikaatorit
(CII), kus kohane.

Piirangud

SEB piirab finantsteenuSEB ei anna söekaevandusseid ettevõtetele, kes tea- tele ega söeküttel töötavatud kriteeriume rikuvad.
tele elektrijaamadele uusi
sihtotstarbelisi laene.

Ootused

Kliente kontrollitakse sektori poliitikate suhtes, kliendi riskipositsiooni ja/või suuruse ning võimalike jätkusuutlikkuse riskide
osas.
	Lisainfot valdkonna poliitikate ja meie juhtimise raamistiku
kohta lk 57.

Kliimariskide juhtimine
Riskijuhtimises kaalutakse kahte kliimariski tegurit: füüsilisi riske
ja ülemineku riske.
Füüsilised riskid tulenevad äärmuslikest ilmastikuoludest
nagu üleujutused, põud, metsatulekahjud ja tormid, samuti kestvatest kliimamuutustest nagu meretaseme tõus ja muutunud
temperatuuri mustrid. Need kliimamuutused võivad tekitada
näiteks varalist kahju või tarneahela häireid. Rahaliselt võib see
ebasoodsalt mõjutada klientide kasumlikkust, rahavoogu ja
varade väärtust. Euroopas on füüsilised riskid jaotunud ebaühtlaselt – põhjapoolsed piirkonnad on üleujutuste suhtes vastuvõtlikumad, samas kui lõunapoolsed piirkonnad puutuvad rohkem
kokku kuumuse ja metsatulekahjudega.

Horisont

Lühiajaline < 3 aastat Keskmise tähtajaga 3-10 aastat
Pikaajaline > 10 aastat

Füüsiliste kliimariskide maandamiseks on vajalik üleminek
vähese süsinikdioksiidiheitega ühiskonnale. Meie klientide puhul
võib ka üleminek ise olla risk. Üleminekurisk realiseerub selliste
sündmuste kaudu nagu muutused poliitikates ja eeskirjades või
uued murrangulised tehnoloogiad. See võib ilmneda ka turumeeleolu muutuste kujul. Sõltuvalt nende muutuste olemusest,
kiirusest ja fookusest võivad üleminekuriskid, nagu ka füüsilised
kliimariskid, avaldada survet ärimudelitele, kasumipotentsiaalile
ja varade väärtustele.
Üleminekuriskide peamised kategooriad
Riskitegur

Võimalik mõju

Horisont

Poliitika ja regulatsioon CO2 hinna tõus, mis mõjutab ettevõtete
tagasimakse võimet rohke CO2-heitega
sektorites.
Tehnoloogia

Kiire läbimurre vähese CO2-heitega
tehnoloogiate vallas, mis viib fossiilsete
varade kasutuskõlbmatuks muutumiseni ja mõjutab seega asjaomaste
sektorite (nt energeetika, transport,
metallid ja kaevandamine ning tootmine) ettevõtete tagatiste väärtusi ja
maksejõuetuse riske.

Turg

Muutus tarbijate eelistustes vähese
CO2-heitega alternatiivide suunas,
mis mõjutab ärimudeleid (nt vähem
lennureise, vähem liha- ja piimatooteid,
energiasäästlikumad eluasemed, energiasäästlikumad seadmed).

Maine ja kohtuvaidlused Kasvavad kohtuvaidlused teatud keskkonnaprobleemidega ettevõtete vastu,
mis kulmineeruvad suurenenud kulude
ja mainekahjuga, mõjutades juurdepääsu kapitalile ja seeläbi maksejõuetuse
riski.
Lühiajaline < 3 aastat Keskmise tähtajaga 3-10 aastat
Pikaajaline > 10 aastat
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Kliimaga seotud riskid on integreeritud olemasolevatesse
riskiraamistikesse
SEB ei käsitle kliimaga seotud riske eraldi riskikategooriana, vaid
riskitegurina, mis juhib olemasolevaid riskiliike nagu krediidi-,
turu- ja mittefinantsrisk. Käimas on algatus kliimaga seotud
riskide integreerimiseks olemasolevatesse riskiraamistikesse,
alustades krediidiriskist.
Üleminekurisk

Füüsiline risk

Krediidirisk

Energiatõhususe normid võivad
põhjustada märkimisväärseid
kohandamiskulusid ja ettevõtte
kasumlikkuse vähenemist, mis
võib kaasa tuua nii suurema
maksejõuetuse tõenäosuse
kui ka madalamad tagatise
väärtused

Maksejõuetuse risk ja
tagatiste väärtused
võivad olla mõjutatud
sektorites või geograafilistes piirkondades, mis
on tundlikud füüsilisele
riskile, nt kõrgendatud
üleujutusriski tõttu.

Tururisk

Üleminekuriski tegurid, nt
süsinikumaks, võivad kõrge
süsinikusisaldusega toodete
puhul põhjustada väärtpaberite ja tuletisinstrumentide
ümberhindamist.

Tõsised füüsilised sündmused võivad mõnel turul
põhjustada äkilist ümberhindamist ja suuremat
volatiilsust.

Likviidsusrisk

Väärtpaberite järsk ümberhindamine varade kasutuskõlbmatuks muutumise tõttu võib
vähendada pankade kvaliteetsete likviidsete varade
väärtust, mõjutades seeläbi
likviidsuspuhvreid.

Likviidsusriski võib
mõjutada see, kui kliendid
(nt kindlustusseltsid ja
finantsasutused) võtavad
äärmuslike ilmastikuolude tõttu välja suuri
rahasummasid.

Mittefinantsrisk Tarbijate muutuv suhtumine
kliimaküsimustesse võib
viia panga jaoks maine- ja
vastutusriskideni.
Mainerisk on seotud peamiselt
olulise kliimamõjuga klientide rahastamise või neisse
investeerimisega.

Panga tegevus võib olla
häiritud äärmuslike ilmastikunähtuste tagajärjel
tekkinud füüsilise kahju
tõttu tema varale, kontoritele ja andmekeskustele.
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Üleminekuriski arvestamine krediidiprotsessis
Tööstuse ümberkujundamine ja jätkusuutlikkusega seotud riskid
on alati olnud osa meie äriklientide krediidianalüüsist ning samuti oluline tegur krediidi heakskiitmise protsessis. 2021. aastal
teravdasime oma tähelepanu veelgi kliimaga seotud üleminekuriskidele krediidianalüüsis. Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisriskide spetsialistid tegid koostööd krediidianalüütikutega, et
täiustada metoodikat ja töötada välja valdkondlikud juhised
kõige olulisemate küsimuste kohta, mida tuleb hinnata klientide
puhul valdkondades, kus kliima mõju on märkimisväärne.
Üleminekuriskide analüüsi keskmes on meie klientide teadlikkus, valmisolek ja võime juhtida nende ees seisvaid väljakutseid. Kas nad mõistavad nende väljakutsete suurust ja kas neil
on usaldusväärsed üleminekukavad, mis on kooskõlas nende
üldiste strateegiliste eesmärkidega? Kas nad on võtnud väljakutsetega toimetulekuks kasutusele käegakatsutavaid meetmeid,
näiteks taganud rahastamise investeeringuteks teadus- ja
arendustegevusse ning tehnoloogiasse? Lõpuks hinnatakse nende kaalutluste rahalist mõju ja see teisendatakse võimalikuks
mõjuks riskiklassile, mille pank kliendile on määranud. Erilist
tähelepanu pööratakse kapitalikulutuste vajadusele järgmise
7–10 aasta jooksul, tagasimaksevõimele ja riskide refinantseerimisele. Kliimariskide integreerimist krediidianalüüsi hinnatakse
pidevalt ja edaspidi laiendatakse seda rohkematele sektoritele.
2021. aastal kehtestati nõue lisada valitud äriklientide krediidianalüüsi üksikasjalik üleminekuriski analüüs, eriti oluliste
kliimamõjudega sektorites.
Analüüs on osa nende klientide iga-aastasest ülevaatusest,
mis tähendab, et seda hindab vastav krediidikomitee ja see dokumenteeritakse krediidiotsuse osana. 2021. aasta lõpu seisuga
oli pank lõpetanud üleminekuriski analüüsid klientide osas, kelle
krediidiriski kogusumma oli ligikaudu 185 mld Rootsi krooni.
Lisaks üksikute ettevõtete analüüsidele teeb SEB portfelli
ülevaatusi ka eriti suurte kliimaprobleemide ees seisvates sektorites nagu autotööstus ja energiatootmine. Nende ülevaatuste
tulemused esitatakse grupi riskikomiteele ning nõukogu riski- ja
kapitalikomiteele, kus määratletakse sektoripõhised äristrateegiad ja riskivalmiduse tasemed.

Kliima stsenaariumianalüüsid 2021
Kliimamuutustest tulenevate finantsriskide mõõtmine on
keeruline. See hõlmab füüsiliste riskide ja üleminekuriskide
kombineeritud mõju hindamist mitme kliimastsenaariumi puhul.
Ka kliimaga seotud riskide ajaperspektiiv on palju pikem kui
traditsioonilises krediidianalüüsis, mis hõlmab tavaliselt ühte
kuni viit aastat.

2021. aastal jätkas SEB oma metoodikate ja vahendite arendamist kliimaga seotud riskide hindamiseks erinevate kliimastsenaariumide korral. 2020. aasta üleminekuriskide pilootprojekti
nafta- ja gaasitööstuse sektorile laiendati ka energiatootmise
portfellile.
2021. aastal viidi pilootprojektina läbi Rootsi eluaseme hüpoteeklaenude füüsiliste riskide analüüs.

Stsenaarium – füüsilised kliimariskid Rootsi eluaseme
hüpoteeklaenudes
Füüsilised kliimariskid on geograafiliste asukohtade ja
ohuliikide kaupa väga erinevad. Üldiselt on kliimamuutustest tulenevad füüsilised riskid Rootsis Euroopa ja maailma
keskmisega võrreldes madalamad. Üleujutusi ja merepinna
tõusu peetakse Põhja-Euroopas kõige valdavamaks füüsilise
kliimariski allikaks, eriti Rootsis, kus on 3000 kilomeetrit rannikut. Lõuna-Rootsi rannikupiirkonnad on ohustatud rohkem
kui ülejäänud riik, sest Rootsi põhjapoolsetes piirkondades
neutraliseerib jääajajärgne maapinna kerkimine suurema osa
merepinna tõusust.
2021. aastal põhjustas rekordiline sademete hulk tõsiseid
üleujutusi Gävleborgi ja Dalarna maakondades Kesk-Rootsis.
Sellised üleujutused võivad mõningates piirkondades muutuda sagedasemaks, kui globaalsete kliimamuutuste leevendamise meetmed on ebapiisavad. 2021. aasta üleujutus ei mõjutanud SEB varade kvaliteeti märkimisväärselt, kuid sagedased
üleujutused võivad põhjustada kinnisvarahindade langust, mis
tuleneb nõudluse vähenemisest või panditud varade otsestest kahjudest. See võib kaasa tuua ka kõrgemad kindlustuskulud, kuna kindlustusmaksed hinnatakse igal aastal ümber,
või üleujutuskahjude väljajätmise üldisest kindlustuskaitsest.
Et selliste mõjude võimalikku mõju paremini mõista, viis SEB
2021. aastal läbi füüsilise kliimariski pilootprojekti.

Portfelli ulatus ja meetod
Füüsilise riski pilootprojekti põhiidee on võrrelda SEB rahastatud varade asukohta üleujutuse ja/või meretaseme tõusu
ohualadega, et hinnata SEB riskipositsiooni ja võimalikku
finantsmõju. Analüüsis on kasutatud Rootsi kodanikukaitseameti üleujutuste ja meretaseme tõusu kaarte. Need kaardid
näitavad järvede ja vooluveekogude äärseid alasid, mis jääksid vee alla iga 100–200 aasta tagant statistiliselt korduva
üleujutuse korral, kohandatuna tulevaste kliimamuutustega,
ja rannikualasid, mis jäävad meretaseme tõusu tõttu vee alla.
Pilootprojektis kasutati konservatiivset eeldust, et merepinna
tõus on kaks meetrit, kuigi sellist tõusu peetakse ebatõenäoliseks järgmise sajandi jooksul, isegi tulevikus, kus kasutatakse
intensiivselt fossiilkütuseid.
Üleujutatud piirkondade puhul eeldatakse kinnisvara väärtuse
vähenemist vähemalt 20% võrra.
SEB majapidamiste hüpoteeklaenude portfell ulatus aasta
lõpus 594 mld Rootsi kroonini. Umbes 10% kogu portfellist
asub 500 meetri kaugusel rannikust, näidates nii üleujutusriski
kui ka meretaseme tõusu suurenenud riski. Valdav osa Rootsi

Esiletõstetud alad näitavad, kus on Rootsis tagatistel üleujutamise oht.

rannikuäärsetest elamutest asub aga kõrgemal kui kaks meetrit merepinnast.
Tulemused ja järeldused
Üleujutuste riskipositsioon kokku on hinnanguliselt 6,3 mld
Rootsi krooni (umbes 1 protsent Rootsi hüpoteeklaenude
portfellist). Bruto riskipositsiooni leevendavad ulatuslikult
kindlustuspoliisid ja muud kohalike omavalitsuste kasutusele
võetud leevendusmeetmed, näiteks üleujutuskaitse taristu.
Seetõttu loetakse rahalist mõju SEB-le väga piiratuks.
Järgmine samm
Me jätkame metoodika arendamist tulevikus ning füüsilise
riski pilootprojekti laiendatakse teistele piirkondadele ja
portfellidele.
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Stsenaarium – üleminekurisk energiatootmise portfellis
SEB on välja töötanud metoodika, et integreerida teaduspõhised kliimastsenaariumid traditsioonilisemate krediidiriskide
mõõtmismeetoditesse. Metoodikat katsetati 2020. aastal
nafta- ja gaasisektoris ning 2021. aastal laiendati seda ka
energiatootmise (elekter ja soojus) sektorile.
Metoodika ülevaade
SEB üleminekuriski metoodika põhineb peamiselt ülalt alla
hinnangul, et võtta arvesse asjaolu, et üleminekurisk mõjutab
üksikuid vastaspooli erinevalt, isegi samas tööstusharus.
Seejärel laiendatakse vastaspoolepõhiseid tulemusi portfelli
tasemele. Hindamisel ei võeta arvesse vastaspoole-põhiseid
üleminekukavasid, vaid hinnatakse üleminekuriske, mis põhinevad status quo toimingutel.
Konkreetne energiatootmise metoodika keskendub süsinikuhinnale, kommunaalteenuste tootmise kombinatsioonile ja
kogu tootmise kombinatsioonile vastavatel elektriturgudel.
Kuna elektri hind on määratud marginaalse tootja kulul, tooks
süsiniku hinna tõus lõpuks kaasa kõrgema elektrihinna.
Kliimastsenaariumid
Üleminekuriski hindamiseks kasutatud kliimastsenaariumi
on ajakohastatud 2021. aastal avaldatud keskpankade ja
järelevalveasutuste finantssüsteemi keskkonnasäästlikumaks
muutmise võrgustiku (NGFS) uusimate kliimastsenaariumidega. SEB on välja töötanud ka kohandatud lühiajalised stsenaariumid, et hinnata võimalikku ebakorrapärast üleminekut.
Peamine pilootuuringus kasutatud stsenaarium oli ELi CO2
hinna järsk ja ootamatu tõus kuni 150 euroni CO2 tonni kohta.

Tulemused ja järeldused
SEB krediidirisk energiatootmissektorile ulatus aasta lõpus
139 miljardi Rootsi kroonini. Umbes 20% sellest riskipositsioonist on seotud fossiilkütustel põhineva energiatootmise ja
jäätmetest toodetud energiaga.
Energiaettevõtete krediidivõime on üldiselt kõrge, prognoositavate rahavoogude ja kõrgete turule sisenemise tõketega.
CO2 hinnatõus mõjutaks kommunaalteenuste ühikuhindu
proportsionaalselt nende tootmisstruktuuri CO2-sisaldusega.
Kliimastsenaariumis kogeksid CO2-mahukad kommunaalettevõtted (nt kivisöe ja nafta baasil tootmine) negatiivset mõju
rahavoogudele ja tagasimakse võimele. Kuna SEB krediidirisk
kommunaalettevõtetele, mille peamised rahavood tulenevad
söe-/naftapõhisest tootmisest on väga piiratud, oleks valitud
stsenaariumi korral piiratud ka lühiajaline krediidiriski mõju
SEB portfellile.
Analüüs keskendub peamiselt CO2 hinnašoki lühiajalisele
mõjule ja eeldab, et süsteemi tootmisstruktuur oli muutumatu.
Keskpikas ja pikas perspektiivis peaks üldine tootmisstruktuur
muutuma vähese CO2-heitega tehnoloogiate suunas, kuna
võimendatud CO2 hind loob tugeva stiimuli taastuvate energiaallikate arendamiseks. Selle stsenaariumi pikemaajalised
bilansimõjud sõltuvad suuresti kapitalikulude ja omandatud
varade väärtuse languse eeldustest. Pilootprojekt hõlmas ka
täiustatud pikaajalisi simulatsioone mõne valitud põhjalikult
uuritava juhtumi puhul. Nende põhjalikult uuritud juhtumite
tulemused näitavad, et CO2 hinna järsk tõus toob pikemas
perspektiivis kaasa krediidikvaliteedi vähesel määral halvenemise ja piiratud krediidikahjud pangale.

Ülevaade SEB üleminekuriski metoodikast
Ettevõtte finantsaruanded
ja heitkoguste andmed

Kliimastsenaariumid

Sisend  

Peamised tegurid
• Hind
• Maht
• Ühiku hinnad
• Kapitalikulutused
• Varade väärtus

Väljund
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Stsenaariumi järgi korrigeeritud finantsaruanded
ja punktid kvaliteedi eest
• Finantsaruanded
• Punktid kvaliteedi eest

Link krediidimudelile

Stsenaariumiga korrigeeritud riskiklassifikatsioon

Kliima seisukoht investeeringute juhtimisel
SEB Investment Management (fondiettevõte) haldab SEB tähisega
investeerimisfondides 831 miljardit Rootsi krooni varasid ja püüab vähendada
kliimaga seotud riske ning võimaldada üleminekut jätkusuutlikele ja vähese CO2heitega fondihalduslahendustele.
2020. aastal võttis fondiettevõtte nõukogu vastu tugevdatud
jätkusuutlikkuse poliitika. Poliitika rakendati 2021. aastal koos
seisukohaavaldusega, milles kirjeldati fondi strateegiat, et aidata
kaasa globaalse majanduse dekarboniseerimise kiirendamisele, säilitades samal ajal oma peamise usaldussuhtest tuleneva
kohustuse pakkuda positiivset pikaajalist riskiga korrigeeritud
tulu. Fondiettevõtte eesmärk on viia investeeringud kooskõlla
Pariisi kokkuleppega, püüdes samas saavutada kasvuhoonegaaside netonullheite juba 2040. aastaks. Lisaks on eesmärk suunata
kapitalivood ümber kliimamuutuste lahendustesse, kliimamuutustele vastupanuvõimelistesse üleminekumudelitesse ning
loobuda investeeringutest tegevusse, mis mõjutab kliimamuutusi
negatiivselt. Aktiivse omandiõiguse ja dialoogi kaudu edendab
fondiettevõte ärimudelites vastupanuvõimet kliimamuutustele.
Fondiettevõte on algatuse Net Zero Asset Manager Initiative liige.

Kaudsete kliimamõjude juhtimine investeeringutes
Kaasamine ja välistamine
Kooskõlas ajakohastatud jätkusuutlikkuse poliitikaga on fondiettevõttel range lähenemisviis fossiilkütustele. Kõikide fondide
puhul on välistatud ettevõtted, mis kaevandavad või töötlevad
fossiilkütuseid, sealhulgas ebatraditsioonilisi fossiilkütuseid,
nagu õliliivad ja süvamere puurimine eriti tundlikes piirkondades.
Sarnased piirangud kehtivad energiatootmisele ja fossiilkütuste
turustamisele. Erandeid võib teha ettevõtetele, kellel on selged
eesmärgid ja kes näitavad, et neil on Pariisi kokkuleppega kooskõlas olevad aktiivsed üleminekuplaanid.
Otsene koostöö ettevõtetega kliimamuutuste teemal on SEB
Investment Managementi jaoks oluline tööriist. Kaasamise
kaudu saab fondiettevõte kiirendada muutusi ja toetada ettevõtteid kliimaga seotud strateegiate ja tavade kaasamisel oma
ärimudelitesse.
Seda tehakse kas otse ettevõtetega või investorite koostöö
kaudu. Fondiettevõte on IIGCC Climate Action 100+ kaudu
osalenud dialoogides maailma suurimate kasvuhoonegaaside
heitkogustega ettevõtetega. Vt lk 51.

Fondide süsiniku jalajälje mõõtmine
Süsiniku jalajälg on üks meetod, mis on olnud kättesaadav fondide kliimaga seotud riskide mõõtmiseks. 2014. aastal teatas SEB
Investment Management osade aktsiafondide süsiniku jalajälje
mõõtmisest, sest tol ajal oli andmete kvaliteet ja hulk piiratud.
Sellest ajast saadik on andmete kvaliteet, meetodid ja vahendid
väga palju arenenud. Kuigi tänapäeval esitavad kliimaga seotud
andmeid rohkem ettevõtteid, on siiski piiratud, mida arvutustesse kaasata ja süsiniku jalajälje näitajad annavad endiselt vähe
ülevaadet võimalikest tulevasest riskipositsioonidest.
Aastast 2021 kasutame ka ISS keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisriskide tööriista Jätkusuutliku Arengu Stsenaarium (Sustainable Development Scenario – SDS). Stsenaarium põhineb
maailma energiamudelil ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri
(IEA) ülejäänud ülemaailmsel süsinikubilansil, mis on jaotatud
tööstusharudele ja ettevõtetele. Stsenaariumis kirjeldatakse
Pariisi kokkuleppega täielikult kooskõlas olevat teekonda: hoida
ülemaailmne temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 kraadi ja jätkata
jõupingutusi selle piiramiseks 1,5 kraadini ning täita eesmärke,
mis on seotud universaalse energiale juurdepääsu ja puhtama
õhu saavutamisega.
2021. aastal tehti analüüs, mis põhineb 93 protsendil SEB
Investment Managementi aktsiafondide ja äritehingute võlakirjadega seotud investeeringutel. 31. detsembril 2021 tehtud mõõtmised näitavad temperatuuri tõusu 1,7 kraadi Celsiuse järgi, mis
on kooskõlas Pariisi kokkuleppega. Meie eesmärk on vähendada
kasvuhoonegaaside heitkoguseid netonullini hiljemalt 2040.
aastaks.
	Vt SEB Investment Management AB „Jätkusuutlikkuse
aruanne – SEB Investment Management AB" aadressil
sebgroup.com.

Jätkusuutlikkuse aruandest

Jätkusuutlikkuse aruanne hõlmab SEB Gruppi ehk emaettevõtet Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ja selle tütarettevõtteid. SEB annab aru vastavalt
Rootsi raamatupidamise aastaaruannete seadusele ja ülemaailmsele aruandluse algatusele (Global Reporting Initiative, GRI standardid, peamine valik). Aruanne on kooskõlas kliimaga seotud finantsteabe avaldamise töörühma (TCFD) ja UNEP FI vastutustundliku panganduse põhimõtetega. Hõlmatud valdkonnad on
kliima ja keskkond, inimõigused, tööõigused ja sotsiaalsed suhted ning korruptsioonivastane võitlus. Nõukogule rakendatud mitmekesisuse poliitikat on kirjeldatud vastutustundliku ettevõtluse aruandes (vt lk 94). SEB valdab jätkusuutlikkuse aruannet alates aastast 2007. Käesolev aruanne hõlmab majandusaastat
2021. Eelmine aruanne avaldati märtsis 2021. Mingeid olulisi muudatusi aruande ulatuses ja piirides ei tehtud. SEB audiitor EY on väljendanud arvamust, et
kohustuslik jätkusuutlikkuse aruanne on koostatud vastavalt Rootsi raamatupidamise aastaaruannete seadusele, ning on teinud jätkusuutlikkuse aruande
piiratud läbivaatuse vastavalt GRI standardite peamisele valikule.
Kontakt: jätkusuutlikkuse valdkonna juht Hans Beyer, tel +46 771 62 10 00, www.sebgroup.com.
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