SEB kontserni vastutustundliku ettevõtluse poliitika
Põhineb direktorite nõukogu protseduurireeglitel
Vastu võtnud
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) direktorite nõukogu
7. detsembril 2016

1

1.

Sissejuhatus

Pangad mängivad ühiskonnas olulist rolli, pakkudes krediiti ja hallates finantsvara viisil,
mis edendab majanduskasvu ning heaolu. Seega mõjutab Skandinaviska Enskilda
Banken AB (publ) (edaspidi SEB) äritegevus otseselt ja kaudselt neid turge ning
kogukondi, kus ta tegutseb.
SEB-le tähendab vastutustundlik ettevõtlus pikaajaliste majanduslike, eetiliste,
sotsiaalsete ja keskkonnaalaste väärtuste loomist. SEB tegutseb vastutustundliku
ettevõttena, kasutades laiapõhjalist ettevõtlusmudelit ja keskendudes oma tegevuses
kolmele valdkonnale: vastutustundlik äritegevus, inimesed ja kogukond ning keskkond.
Poliitikat täiendavad SEB keskkonnapoliitika, inimõiguste poliitika ning SEB seisukohad1
ja sektoripoliitikad2. Need suunavad meie käitumist keskkonnaalaselt ja sotsiaalselt
olulistes küsimustes ning majandusharudes. SEB töömeetodit on kirjeldatud ka meie
tegevusjuhendis ja väljendatud SEB põhiväärtuste kaudu, milleks on kliendikesksus,
pühendumus, koostöö ja lihtsus.
2.

Eesmärk

Selle poliitika eesmärk on luua SEB jätkusuutlikule tegevusele ühtne raamistik ja SEB
tegevuse jätkusuutlikkuse aspekte reguleeriv platvorm kõigi äriotsuste jaoks, sh
investeerimis- ja krediidiotsused.
3.

Rakendusala

Poliitika kohaldub SEB kontsernile ning SEB äritegevusele ja toimingutele kogu
maailmas.
4.

Vastutustundlik ettevõtlus

SEB tunnistab, et jätkusuutlik areng on klientidele, töötajatele, huvirühmadele ja
ühiskonnale tervikuna väärtuste loomise oluline ja lahutamatu osa. SEB on veendunud,
et jätkusuutlikkuse põhimõttel tegutsevad ettevõtted on pikas perspektiivis edukamad.
SEB eesmärk on luua pikaajalist rahalist, eetilist, sotsiaalset ja keskkondlikku väärtust.
SEB tegeleb jätkusuutlikkuse aspektidega, mis on olulised ja tähenduslikud SEB-le kui
pangale ning turgudele, kus SEB tegutseb.
SEB

toetub kogu oma tegevuses jätkusuutlikkuse printsiibile, vastutades oma
tegutsemise ja väärtuste elluviimise eest ning püüeldes lihtsuse ja läbipaistvuse
poole;

mõjutab dialoogi kaudu ning töötab välja lahendusi ja pakkumisi, mis annavad
SEB klientidele, muudele põhilistele huvirühmadele ja SEB-le võimaluse teha
kasulikke panuseid jätkusuutlikku tulevikku;
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haldab riske, sealhulgas keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja juhtimisega seotud
riske;
panustab ühiskonna ja tulevaste põlvkondade arengusse.

5.

Vastutustundliku ettevõtluse juhtimine

5.1

SEB lõimib jätkusuutlikkuse küsimused oma igapäevase tegevusega, rakendades
laiapõhjalist ettevõtlusmudelit. See hõlmab hea mõju saavutamise võimaluste
tuvastamist ja elluviimist, aga ka SEB tegevuse või meie finantstoodete
kasutamise või tehingute tagajärjel tekkiva ebasoodsa mõju vältimist. SEB
eesmärk on töötajaid ja kliente harides ning motiveerides muuta nad
teadlikumaks ning edendada sellekohaseid teadmisi ja uuendusi. SEB jälgib ja
täiendab oma jätkusuutlikku tegevust.

5.2

SEB on oma vastutustundliku ettevõtluse kolme vastutusala (vastutustundlik
äritegevus, inimesed ja kogukond ning keskkond) raames määranud kaheksa
prioriteeti.


Müük ja nõustamine
Aitame kliendil kontrollida ja mõista tema majanduslikku olukorda.
Hoolitseme selle eest, et klient saaks pikaajalistel vajadustel põhinevat nõu,
mis võtab arvesse keskkondlikke, sotsiaalseid ja juhtimisega seotud
aspekte.



Küberturvalisus ja kuritegevuse ennetamine
Tagame küberturvalisuse, mille alla kuulub ka andmeturve ja kliendi
inimväärikuse puutumatus. Tõkestame oma tegevusega rahapesu, pettusi
ja kriminaalse tegevuse rahastamist.



Investeeringud
Tagame vastutustundlikud investeerimisotsused, kaasates otsusetegemisse
keskkonnaalase vastutuse, sotsiaalse vastutuse ja juhtimise aspekte.
Täidame juhirolli vastutustundega.



Finantseeringud
Vähendame koos SEB klientidega finantseerimisega seotud halva sotsiaalse
ja keskkonnamõju riski. Suurendame kasulikku panust, pakkudes
jätkusuutlikke finantstooteid ja -teenuseid.



SEB inimesed
Oleme usaldusväärne töökoht, mis tõmbab ligi ja hoiab õiget tüüpi inimesi,
kes edendavad SEB väärtusi ja kohandavad organisatsiooni
tulevikuvajaduste tarbeks. Loome igaühele võimaluse ametialaseks ja
isiklikuks arenguks. Aitame SEB töötajal tunda, et teda väärtustatakse ja
tunnustatakse ning et ta on kaasatud ja seotud.



Ettevõtte ühiskondlik vastutus
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Kaasame tulevasi põlvkondi ja suurendame finantsteadlikkust. Toetame
aktiivse partnerluse kaudu noori ja ettevõtlust.



6.

Otsene keskkonnamõju
Piirame SEB otsest keskkonnamõju, et vähendada oma kahjulikku jalajälge.
Kaudne keskkonnamõju
Piirame SEB kaudset keskkonnamõju, mis on seotud meie klientidele
pakutavate teenustega ning tarnijatega tehtava koostööga, et vähendada
kahjulikku ja suurendada kasulikku mõju.

Huvirühmade kaasamine

SEB tegeleb jätkusuutlikkuse aspektidega, mis on olulised ja tähenduslikud SEB-le kui
pangale ning turgudele, kus SEB tegutseb. Seega on huvirühmadega suhtlemine ja
nende tagasiside põhjal tegutsemine SEB jätkusuutliku tegevuse edu seisukohalt väga
tähtis. SEB mõistab ka seda, milline on koostöös huvirühmadega tema võimalik roll
ühiseid huve ja muresid puudutavate küsimuste ning ülesannete lahendamisel.
7.

Juhtimine

7.1

SEB strateegiat ja jätkusuutlikkuse aspekte puudutavad otsused langetab
direktorite nõukogu. President ja tegevjuht (edaspidi president) otsustavad SEB
kontserni juhatuses (Group Executive Committee) jätkusuutliku ettevõtluse
lähenemise edendamise ja elluviimise üle, lähtudes juhatuse kinnitatud
strateegiast.

7.2

Vastutustundliku ettevõtluse komitee
President määrab operatsioonilise juhtrühma ehk vastutustundliku ettevõtluse
komitee, mis vastutab SEB vastutustundliku tegevuse eest. Vastutustundliku
ettevõtluse komiteed juhib SEB kontserni juhatuse liige ning see komitee
koosneb ettevõtte kõigi divisjonide ja vastutusalade esindajatest, nende hulgas
kontserni jätkusuutlikkuse meeskond.
Vastutustundliku ettevõtluse komitee ülesanne on
 koostada jätkusuutlikkuse tegevuskava – lähenemine, eesmärgid, sihid –,
mille ametlikult kinnitab kontserni juhtkond;
 teha soovitusi poliitikaotsuste jaoks, mille võtab ametlikult vastu kontserni
juhtkond või juhatus;
 jälgida ja täiendada SEB jätkusuutlike ettevõtlusprioriteetide arengut ja
kontserni jätkusuutlikke praktikaid.
Iga komitee liige vastutab ka jätkusuutlikkuse tegevuse edendamise eest oma
vastavas divisjonis või üksuses.

7.3

Kontserni jätkusuulikkuse meeskond
Kontserni jätkusuutlikkuse meeskond vastutab jätkusuutlikkuse tegevuskava
kooskõlastamise ja suunamise eest kogu SEB-s ning tagab selle juhatuse
korralduste kohase rakendamise ja aruandluse.
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7.4

7.5

8.

Elluviimine
Iga divisjoni, ärivaldkonna, kontserni personaliüksuse või muu üksuse juht peab
tagama, et nende tegevus ja järgitavad juhised oleks selle poliitikaga kooskõlas.
Kontroll
Igal aastal vaadatakse läbi, kuidas järgib SEB selle ja edasiste poliitikate ning
rahvusvaheliste kohustustega kindlaks määratud jätkusuutlikkuse põhimõtteid.
Seda teeb vastutustundliku ettevõtluse komitee otsuse alusel kas SEB-sisest
kontrollisüsteemi rakendav kontserni jätkusuutlikkuse meeskond või sõltumatu
raamatupidamisettevõte. Poliitika(te) järgimise ja edusammude aruanne
esitatakse vastutustundliku ettevõtluse komiteele ning vähemalt korra aastas
kontserni juhatusele.
Aruandlus
SEB jõupingutused pikaajalise jätkusuutliku arengu saavutamisel on läbipaistvad.
SEB esitab igal aastal aruande vastutustundliku ettevõtluse rakendamise
tulemuste kohta. Jätkusuutlikkuse aruanne vormistatakse koos aastaaruandega.
Muude välisaruannete koostamisel juhindutakse asjakohase rahvusvahelise
organisatsiooni aruandlusmeetodist.

9.

Rahvusvahelised kokkulepped
SEB teadvustab, kui tähtis on rahvusvahelistes kokkulepetes osaleda ja neid
toetada, aidates ettevõtetel tegutseda jätkusuutlikumal viisil. SEB on ennast
sidunud järgmiste kokkulepetega:
• ÜRO ülemaailmne kokkulepe;
• ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon;
• Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kaheksa konventsiooni tööõiguse
põhireeglite kohta3;
• majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt;
• kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt;
• ÜRO lapse õiguste konventsioon;
• ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted;
• UNICEFi laste õigused ja äritegevuse põhimõtted;
• OECD suunised hargmaistele ettevõtetele;
• ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtted (PRI);
• ÜRO keskkonnaprogrammi rahastamisalgatus (UNEPFI);
• ekvaatori põhimõtted.

3

5

6

