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Ilgtspējas pārskats

Mēs paātrinām
pārmaiņas
Mēs SEB esam pārliecināti, ka varam būt pozitīvs virzītājspēks
pārejā uz ilgtspēju. Inovācijas un atbildīga rīcība iet roku rokā,
un tā mēs arī vēlamies vadīt un attīstīt savu uzņēmējdarbību.
Mēs uzskatām, ka, sadarbojoties ar klientiem un atbalstot
viņus pārejas procesā, varam radīt vislielāko pozitīvo ietekmi.
Mūsu mērķis ir paātrināt virzību uz ilgtspējīgu nākotni cilvēkiem,
uzņēmumiem un sabiedrībai.
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Ilgtspējas pārskats — Ambīcijas, stratēģija un mērķi

Ilgtspēja SEB
SEB vēlas būt vadošais katalizators pārejā uz ilgtspēju. Mums ir lielas ambīcijas
paātrināt virzību uz ilgtspējīgu nākotni cilvēkiem, uzņēmumiem un sabiedrībai,
un mēs uzskatām, ka vislielāko pozitīvo ietekmi varam radīt, sadarbojoties
starptautiski, kā arī sadarbojoties ar mūsu klientiem viņu pārejas procesā.
SEB kā bankai ir spēja, iespējas un atbildība pozitīvi ietekmēt
pasauli, kurā tā darbojas. Mums ir stingra apņemšanās paātrināt
pārmaiņas, kas nepieciešamas, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un ierobežotu globālo sasilšanu. Mēs apzināmies savu lomu
svarīgajā darbā, kas saistīts ar 3000 miljardu eiro investīciju
deficīta novēršanu, ko ES lēš, lai apmierinātu tuvākās nākotnes
vajadzības.
Mēs uzskatām, ka globāla sadarbība un partnerattiecības
starp privāto un publisko sektoru ir priekšnoteikums, lai gūtu
panākumus. Uzņemoties Parīzes nolīguma saistības, parakstot
UNEP FI Atbildīgas banku darbības principus, Aliansi nulles
emisiju līmenim un Neto nulles aktīvu pārvaldītāju iniciatīvu,
mēs cenšamies pārorientēt kapitāla plūsmas saskaņā ar bankas
atjaunināto vīziju un uzņēmējdarbības stratēģiju. Skat. 46.
un 57. lpp.

atstāj uz SEB un SEB ieinteresētajām pusēm, tostarp uz mūsu
klientu uzņēmējdarbības modeļiem un līdz ar to arī uz to spēju
atmaksāt parādus.

Mūsu galvenās jomas
Mūsu galvenās jomas ir ilgtspējīgs finansējums un ieguldījumi,
kuru mērķis ir pozitīvi ietekmēt vidi un radīt vērtību cilvēkiem
un sabiedrībai. Mēs cenšamies izvairīties no negatīvas ietekmes uz cilvēkiem un vidi, ko rada, veicina vai kas ir tieši saistīta
ar negatīvu ietekmi uz cilvēkiem un vidi, ko rada mūsu darbības,
produkti un pakalpojumi.
Mūsu ilgtermiņa sasniegumu pamatā ir vairākas jomas.
Finanšu stiprums un noturība, riska pārvaldība, uzņēmējdarbības
ētika un rīcība, kā arī noziedzības novēršana tiek uzskatītas par
svarīgām attiecībā uz mūsu ieinteresētajām pusēm ilgtermiņā,
un tādējādi tās visas ir būtiskas mūsu uzņēmējdarbībai.

Ilgtspējas integrēšana uzņēmējdarbībā
Mūsu banku pakalpojumi veicina pāreju uz ilgtspējīgu sabiedrību. Mēs apkalpojam privātos, korporatīvos un institucionālos
klientus savos vietējos tirgos un starptautiskajā tīklā.
Vides, sociālo un pārvaldības (Environmental, Social and Governance – ESG) faktoru integrācija ir būtiska un ietver klimata un
vides, cilvēktiesību, sociālo attiecību un korupcijas apkarošanas
aspektus. Mēs cenšamies integrēt šos faktorus visā, ko darām –
produktos, konsultācijās un uzņēmējdarbības procesos. Saskaņā
ar SEB korporatīvās ilgtspējas politiku mēs strādājam ar īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa perspektīvām.

Ietekme divās dimensijās
SEB ir gan tieša, gan netieša ietekme uz ieinteresētajām pusēm,
un mēs aplūkojam ietekmi divās dimensijās. No vienas puses,
tā ir SEB un mūsu ieinteresēto pušu ietekme uz planētu un
sabiedrību, un, no otras puses, ietekme, ko planēta un sabiedrība

Ieinteresēto pušu cerību attaisnošana
2021. gadā SEB turpināja attīstīt savu darbu ilgtspējas jomā.
Lai apmierinātu klientu, investoru, darbinieku un sabiedrības
kopumā pieaugošās prasības un cerības, mēs ieguldām ievērojamas pūles produktu inovācijā un politikas pamatnostādņu
stiprināšanā, kas kopā ar spēcīgu vadību ir svarīgi mūsu uzņēmējdarbības stūrakmeņi.
Vēl viens būtisks stūrakmens ir mūsu kredītportfeļa pārveidošana, kas tika uzsākta 2020. gadā un kurā mēs izmantojam SEB
klientu ilgtspējas klasifikācijas modeli. Šis rīks ļauj mums iesaistīties aktīvā dialogā ar klientiem. Mēs uzskatām, ka, konsultējot
un atbalstot savus klientus viņu pārejas procesā, varam radīt
vislielāko pozitīvo ietekmi, un esam pārliecināti, ka uzņēmumi,
kas aktīvi strādā, lai integrētu ilgtspēju savā darbībā un biznesa
lēmumos, būs labāk sagatavoti nākotnei.

Mūsu loma
Ilgtspējas stratēģijā un mērķos (skat. 46. lpp.) atspoguļots, ka SEB ir lielas ambīcijas attiecībā uz to, kā veicināt
pāreju. Mūsuprāt, šādi mēs varam kļūt par vadošo katalizatoru pārejā uz ilgtspējīgu sabiedrību:

Pārejas finansēšana

Sabiedriskās domas veidošana

Mēs atbalstām savus klientus, dalāmies
ar savām zināšanām un piedāvājam konsultāciju pakalpojumus, kā arī ilgtspējīgus
finansēšanas un ieguldījumu produktus.

Mēs izstrādājam inovatīvus produktus
un pakalpojumus un nosakām standartus,
kā bankas var veicināt ilgtspējīgāku
sabiedrību.

Korporatīvās sociālās atbildības
īstenošana

Savas uzņēmējdarbības pārveidošana

Mēs pildām savu būtisko lomu sabiedrībā
un vienmēr cenšamies aktīvi piedalīties
nākotnes veidošanā.
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Mēs attīstām savu uzņēmējdarbību,
komunicējam savu politiku un mērķus, kā
arī pārredzami un nepārtraukti ziņojam
par savu pozīciju un panākumiem.

Ietekme uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem
Parakstot UNEP FI Atbildīgas banku darbības principus, mēs
esam apņēmušies saskaņot mūsu uzņēmējdarbības stratēģiju
ar starptautiskajiem mērķiem, piemēram, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM). Mūsu galvenā ietekme, pozitīvā un negatīvā, ir saistīta ar mūsu finanšu un investīciju aktivitātēm.
2021. gadā SEB veica ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem
saistītu atbildīgas banku darbības principu ietekmes analīzi,
kas balstīta uz bankas kredītportfeļa nozaru riska darījumiem
(skat. tālāk).
No SEB grupas perspektīvas mēs par prioritāti izvirzām piecus
ilgtspējīgas attīstības mērķus, kas ir skaidri saistīti ar mūsu biznesa stratēģiju un mūsu ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Šie mērķi ir saistīti ar mūsu pieredzi ilgtermiņa izaugsmes un inovāciju
veicināšanā, kā arī atbildības un starptautiskās perspektīvas
uzturēšanā.
Rīcība klimata jomā (13. IAM). Klimata problēmas tiek risinātas
visā mūsu uzņēmējdarbībā, sākot ar mūsu pioniera lomu zaļā
finansējuma jomā līdz mūsu pašreizējam darbam, palīdzot mūsu
klientiem pārejas procesā un palīdzot samazināt viņu ietekmi
uz klimatu.
Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme (8. IAM). Ar savu
uzņēmējdarbību mēs gan tieši, gan netieši veicinām ekonomikas
attīstību un sekmējam jaunu darbavietu radīšanu un izaugsmi sabiedrībā, piemēram, atbalstot uzņēmējus un nodrošinot
privātpersonām un uzņēmumiem piekļuvi kapitālam un finanšu
pakalpojumiem, izmantojot mūsu mikrofinansēšanas fondus.

Ražošana, inovācijas un infrastruktūra (9. IAM). Inovācijas, uzņēmējdarbība un ilgtermiņa attiecības ar rūpniecības uzņēmumiem
ir daļa no mūsu DNS, tādējādi sniedzot ieguldījumu infrastruktūras stiprināšanā. Mēs jau sen aktīvi darbojamies tādās standartu
noteikšanas struktūrās kā Starptautiskā kapitāla tirgus asociācija (ICMA). Ar SEB Greentech mēs atbalstām uzņēmumus,
kas darbojas zaļo tehnoloģiju sektorā.
Miers, taisnīgums un laba pārvaldība (16. IAM). Mūsu uzņēmējdarbība veicina finanšu stabilitāti. Mēs esam apņēmušies
novērst visu veidu korupciju un kukuļošanu, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšanu, kibernoziegumus, sabotāžu, ielaušanās
mēģinājumus un terorisma finansēšanu.
Dzimumu līdztiesība (5. ilgtspējīgas attīstības mērķis).
Konsultācijās, ko sniedzam gan uzņēmumiem, gan privātajiem klientiem, tiek ņemts vērā dzimumu līdztiesības aspekts.
Mūsu mikrofinansēšanas fondos viena no galvenajām jomām ir
finansiālā iekļaušana, kas nodrošina atbalstu jo īpaši sievietēm
jaunajos tirgos. Mūsu uzņēmumā dzimumu līdztiesība ir mūsu
darba iekļaušanas un daudzveidības jomā neatņemama daļa.

SEB kredītportfeļa ietekmes analīze
2021. gadā SEB veica ietekmes analīzi – saskaņā ar mūsu
Atbildīgas banku darbības principu saistībām – par to, kurus
ilgtspējīgas attīstības mērķus mēs visvairāk ietekmējam
ar savu kredītportfeli.
Ietekmes analīze tika veikta, pamatojoties uz SEB izveidoto konsultāciju rīku – Ietekmes metrikas rīku (IMT). IMT ir
kvantitatīvs portfeļa analīzes rīks, kas mēra vides, sociālos
un pārvaldības faktorus, ietekmi uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, atbilstību ES taksonomijai un pakļautību klimata riskiem.
Sadarbībā ar Zviedrijas Karalisko zinātņu akadēmiju izstrādātais rīka ilgtspējīgas attīstības mērķu modulis identificē
un mēra ieguldījumu ietekmi uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem
no nozares ietekmes perspektīvas.
SEB ietekmes analīze tika veikta, pamatojoties uz SEB
riska darījumiem ar katru no kredītportfeļa nozarēm. Risks
tika apvienots ar katras nozares pozitīvo un negatīvo ietekmi
uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Pamatojoties uz šo pieeju un ņemot vērā, ka lielākā daļa SEB
darbību notiek Ziemeļeiropā, analīze parādīja, ka jomas, kurās

SEB nozares riskam ir potenciāli negatīva ietekme, ir klimata
pārmaiņas (13. IAM), bioloģiskā daudzveidība (14. un 15. IAM)
un saldūdens (6. IAM). Šajās jomās SEB saistības un iesaistīšanās ir īpaši nozīmīgas. Jomas ar visnozīmīgāko pozitīvo ietekmi
bija, piemēram, 8. un 9. ilgtspējīgas attīstības mērķis.
SEB aktīvi attīsta savu darbu noteiktajās jomās. 2022. gada
pavasarī SEB atjauninās savu vides politiku – lai ietvertu
klimata pārmaiņas, bioloģisko daudzveidību un saldūdeni – kā
arī vairākas nozaru politikas. Zaļo obligāciju pamatnostādnes
ir atjauninātas, lai atbalstītu SEB otro zaļo obligāciju 1 miljarda
eiro apmērā, kas tika emitēta 2022. gada februārī.
SEB turpinās attīstīt uzņēmējdarbību, produktus un pakalpojumus, cenšoties veicināt pozitīvu attīstību jomās, kurās
mums ir vislielākā ietekme.
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Stratēģija un mērķi
2021. gadā SEB iepazīstināja ar atjauninātu ilgtspējas stratēģiju, kurā izklāstīta
bankas loma pārejā uz ilgtspējīgu sabiedrību, kas ir daļa no SEB uzņēmējdarbības
plāna 2022.-2024. gadam un SEB stratēģijas 2030. gadam stūrakmens.

Ar atjaunināto ilgtspējas stratēģiju mēs esam vēl vairāk palielinājuši mūsu ambīcijas, precizējuši savu lomu un spēruši nākamo
soli, lai paātrinātu pāreju uz ilgtspēju.
Atjauninātās ilgtspējas stratēģijas ietvaros mēs esam definējuši jaunus mērķus un uzdevumus, tostarp noteikuši ceļu,
kā samazināt mūsu fosilā kurināmā kredītu risku, un vienlaikus
izvirzījuši izaugsmes mērķus attiecībā uz mūsu ilgtspējīgiem
produktiem, konsultāciju pakalpojumiem un ieguldījumiem.

The Brown – samazināt mūsu fosilā kurināmā
kredītu risku enerģētikas portfelī
100

45 līdz 60%
samazinājums

Oglekļa dioksīda ekspozīcijas indekss – The Brown
Šis indekss ir uz apjomu balstīts rādītājs, kas atspoguļo mūsu
fosilā kurināmā kredītu risku. SEB mērķis ir samazināt fosilā
kurināmā kredītu risku bankas enerģētikas portfelī, kas ietver
elektroenerģijas ražošanu un sadali (par >30%), naftas un gāzes
izpēti un ieguvi (par >70 procentiem) un pārstrādi un sadali
(par >30 procentiem), līdz 2030. gadam kopā samazinot emisijas
par 45-60 procentiem salīdzinājumā ar 2019. gada bāzes līmeni.
Šī mērķa sasniegšana nozīmē, ka mēs sasniegsim vai pārsniegsim stingrākos 1,5 grādu scenārija pieņēmumus, ko piedāvā
Starptautiskā Enerģētikas aģentūra un Centrālo banku un uzraudzības iestāžu tīkls par finanšu sistēmas ekoloģizāciju (NGFS).
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Starptautiskā Enerģētikas aģentūra, 1,5 grādu scenārijs, nulles scenārijs līdz
2050. gadam bez oglekļa uztveršanas, izmantošanas un uzglabāšanas, CCUS
Centrālo banku un uzraudzības iestāžu tīkls finanšu sistēmas ekoloģizācijai,
1,5 grādu scenārijs, REMIND modelis
SEB kredītriska koridors fosilajam kurināmajam enerģijas portfelī

The Green – Palielināt vidējo uz apjomu balstīto
ilgtspējības darbību

Mērķis ir līdz 2030. gadam palielināt ilgtspējas darbības 6-8 reizes, salīdzinot ar 2021. gada bāzes līmeni.

Pārejas koeficients – The Future
Mēs veiksim pāreju kopā ar mūsu klientiem, kā to atspoguļo
pārejas koeficients, kas ir koeficients, kura pamatā ir mūsu
iekšējais Klientu ilgtspējības klasifikācijas modelis. Tas nozīmē,
ka mēs novērtējam mūsu klientu ietekmi uz klimatu un atbilstību
Parīzes nolīgumā noteiktajiem mērķiem, tādējādi klasificējot
mūsu kredītportfeli.
Izmantojot šo rīku, mēs gūstam labāku izpratni par mūsu klientu pārejas procesu un varam palīdzēt viņiem samazināt oglekļa
dioksīda pēdu un nodrošināt viņu pāreju laika gaitā. Mūsu mērķis
ir pabeigt kredītportfeļa klasifikāciju 2022. gadā un noteikt
mērķus 2030. gadam. Skat. Klimata ziņojuma 62. lpp.

800
6x līdz 8x
līdz 2030

Ilgtspējas aktivitāšu indekss – The Green
Šis indekss ir uz apjomu balstīts rādītājs, kas atspoguļo mūsu
ilgtspējas aktivitātes. Tas mēra:
• ilgtspējīgu finansējumu
• ilgtspējīgas finanšu konsultācijas
• zaļo tehnoloģiju riska kapitāla ieguldījumus
• 9. panta ieguldījumu produktus (saskaņā ar ES Regulu par
par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu
pakalpojumu nozarē) kā daļu no pārvaldīto aktīvu apjoma
(SEB fondu piedāvājums, pašu un ārējais).
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The Future – Novērtēt mūsu klientu siltumnīcefekta
gāzu emisijas
Fiktīva klienta pārejas process
20%
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Ilgtspēja
Ar Parīzes nolīgumu saskaņota pāreja
Pāreja
GPakāpeniskas pārmaiņas
Līdzšinējais stāvoklis/nav pārejas
Fiktīvs klients customer
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2050

2025. un 2030. gada mērķi
Atbilstoši atjauninātajai ilgtspējas stratēģijai SEB ir izvirzījusi trīs
jaunus mērķus: The Brown, The Green un The Future (skat. 46.
lpp.). Šie trīs mērķi turpmāk aizstās attiecīgos mērķus, kurus SEB

izvirzīja 2017. gadā. Mērķi jomās "Cilvēki", "Biznesa ētika un rīcība" un "Vide, tieša ietekme" joprojām saglabāsies, tomēr datums
ir pielāgots, lai atbilstu SEB jaunajiem mērķiem.

Joma

Apraksts

Bāzes līmenis

2025. gada mērķis

The Brown

Oglekļa dioksīda ekspozīcijas indekss, kas mēra fosilā kurināmā kredītu
risku mūsu enerģijas portfelī (indekss)

Indekss=100, 2019

Samazināt, virzoties Samazināt par 45–60
uz 2030. gada mērķi procentiem

2030. gada mērķis

The Green

Ilgtspējas aktivitāšu indekss, ar kuru mēra mūsu darbības, kas atbalsta
ilgtspējīgu attīstību (indekss)

Indekss=100, 2021

Palielināt 3–4 reizes Palielināt 6–8 reizes

The Future

Pārejas koeficients, ar kuru mēra mūsu korporatīvo un nekustamā īpašuma kredītu portfeļa anatomiju no klimata perspektīvas

Bāzes līmenis, kas
jānosaka 2022. gadā

Mērķi un rezultāti
Joma

Apraksts

2021. gada rezultāts 2020. gada rezultāts 2021. gada mērķis

2025. gada mērķis

Inovācijas

Izveidot ilgtspējīgu finanšu inovāciju centru,
lai izstrādātu un ieviestu jaunus ilgtspējīgus
produktus un pakalpojumus

9
ilgtspējīgi produkti
vai pakalpojumi

12
ilgtspējīgi produkti
vai pakalpojumi

5
ilgtspējīgi produkti
vai pakalpojumi

Iekļauts 2025.
un 2030. gada
mērķos

Ilgtspējīgs
finansējums

Zaļie aizdevumi1)
Zaļie hipotekārie kredīti

29 mljrd. SEK
8 mljrd. SEK

25 mljrd. SEK
4 mljrd. SEK

Pieaugums
Pieaugums

Zaļās obligācijas, parakstītājs, Ziemeļvalstu
banku klasifikācija2)

#2

#2

#1

Iekļauts 2025.
un 2030. gada
mērķos

Pakāpeniski pārveidot mūsu kredītportfeli, lai pa- 50% no attiecīgā
lielinātu ilgtspējīgu finansējumu
kredītriska novērtēti,
30% klasificēti.
Skat. 63. lpp

Veikta uzņēmumu
kredītportfeļa klasifikācija pēc nozaru
ietekmes uz klimatu

Pakāpeniska kredītportfeļa pārveidošana, lai palielinātu
pārejas un ilgtspējīgu
aktīvu daļu

Kopējie līdzekļi (AuM) ar ilgtspējas kritērijiem /
SFDR 8. un 9. pants, kā daļa no SEB kopējā AuM3)

27%

14%

Pieaugums

SEB fondi ar ilgtspējības kritērijiem / SFDR 8. un
9. pants, kā daļa no SEB ieguldījumu sabiedrības
kopējā AuM3)

82%

45%

Pieaugums

SEB fondi ar cilvēktiesību kritērijiem kā daļa no
SEB ieguldījumu sabiedrības AuM

100%

100%

100%

SEB ietekmes un tematiskie fondi, kopējais AuM4) 13 mljrd. SEK

12 mljrd. SEK

Pieaugums

Integrēt ilgtspēju augstākajai vadībai paredzēta- 90%
jos galvenajos rezultatīvajos rādītājos5)

67%

Īstenošana attiecībā
uz visiem GEC tiešajiem padotajiem

Paaugstināt
līdz 100%

64/36%

Palielināt līdzsvaru
augstākajā vadībā
pretim ilgtermiņa
mērķim 50/50±10%

Palielināt līdzsvaru
augstākajā vadībā
pretim ilgtermiņa
mērķim 50/50±10%

Paaugstināt līdz
100%

Paaugstināt
līdz 100%

Samazināt līdz 17
137 ±5% tonnām
līdz 2025. gadam.
No 2021. gada neto
nulles emisijas

Ne vairāk kā 17 000
tonnas
±5% līdz 2025.
gadam

Ilgtspējīgi
ieguldījumi

Cilvēki

Iekļauts 2025.
un 2030. gada
mērķos

Dzimums pēc vadības veida (vīrieši/ sievietes):
• Grupas izpildu komiteja (GEC)

67/33%

• Visaugstākā līmeņa vadība5)

56/44%

• Augstākā vadība

64/36%

64/36%

Biznesa ētika Darbinieki, kas pabeiguši globālo obligāto apmāun rīcība
cību6), vidēji

95%

81%

Vide,
līdz tiešā
ietekme

Bruto 9,389 tonnas
9 734 tonnas
Neto 0 (ar kompensācijas starpniecību)

Absolūts CO2 emisiju samazinājums par 66%
2025. gadam (salīdzinājumā ar 2008. gadu)

1) Zaļie aizdevumi ietver projektu finansēšanu ES, Apvienotajā Karalistē
un Ziemeļvalstu reģionā saskaņā ar SEB Zaļo obligāciju pamatnostādņu
ilgtspējības kritērijiem.
2) Bloomberg (klasifikācija pēc apjoma).
3) SFDR, Ilgtspējīga finanšu informācijas atklāšanas regula tiek piemērota
no 2021. gada marta; 8. pantā minētie fondi veicina vides un sociālo attīstību, bet 9. pantā minētajiem fondiem ir ilgtspējīgu ieguldījumu mērķis.

4) Ietver SEB Micro Finance fondus, SEB Impact Opportunity fondu, SEB Green Bond fondu
un Lyxor SEB Impact fondu.
5) Augstākā līmeņa augstākā vadība, GEC+GEC tiešie padotie.
6) SEB globālā obligātā apmācība: Rīcības kodekss, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana
un terorisma finansēšanas apkarošana, krāpšanas novēršana, kiberdrošība, VDAR, seksuālā
uzmākšanās un ilgtspējības mācības par klimata pārmaiņām. Ietver konsultantus, neietver
darbiniekus, kas atrodas atvaļinājumā. Skat. 212. lpp.
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Ilgtspējīgs finansējums
Finanšu sektoru var uzskatīt par vienu no galvenajiem virzītājspēkiem pārejā uz ilgtspējīgāku
ekonomiku. SEB ir pārliecība, ka mēs varam paātrināt šīs pārejas tempu, atbalstot savus
klientus ciešā sadarbībā, sniedzot augstākās klases konsultācijas un inovatīvus finanšu
risinājumus, kas ir pielāgoti viņu vajadzībām.
2021. gadā visā pasaulē pastiprināta uzmanība tika pievērsta
ilgtspējīgai attīstībai, jo īpaši klimata pārmaiņām. Pastiprinātu
uzmanību klimata pārmaiņām veicināja ekstrēmi laikapstākļi,
Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) sestais novērtējuma ziņojums un COP26 augstākā līmeņa sanāksme Glāzgovā.
Arī SEB novēroja, ka korporatīvie klienti, finanšu iestādes un
privātpersonas sagaida arvien lielāku atbalstu no mūsu pakalpojumiem un konsultācijām.

Atbildīga kreditēšana
Atbildīga finansēšana un kreditēšana ir svarīgi mūsu uzņēmējdarbības stūrakmeņi. Mūsu pieeja ir ierobežojoša nozarēs, kurās
ir augsts korupcijas risks, negatīva ietekme uz cilvēktiesībām
un darba tiesībām, kā arī uzņēmumos, kas darbojas jurisdikcijās,
kurās cilvēktiesības tiek ievērotas vāji vai netiek ievērotas vispār,
un kurās trūkst pienācīgu riska mazināšanas pasākumu. Privātiem klientiem mēs pielāgojam savus padomus un pakalpojumus
viņu īpašajām vajadzībām un apstākļiem procesos un lēmumos.
SEB Klientu pieņemšanas standartos vides, sociālie un pārvaldības faktori ir iekļauti to prasību sarakstā, kuras banka uzskata
par kritiskajām prasībām, pieņemot jaunus klientus un saglabājot esošos. SEB grupas politika nosaka, kā bankai finansēšanas
darbībās ir jāņem vērā ilgtspējas riski. Visiem darījumiem ir
jāievēro šie noteikumi.
Skat. 57. lpp.

Mūsu procesu mērķis ir nodrošināt, lai būtiskie ilgtspējas riski
tiktu identificēti, novērtēti un iekļauti kredīta analīzē, kā arī
ņemti vērā no SEB atbilstības un reputācijas riska viedokļa. Īpaši
sensitīvi jautājumi ir jāapspriež un jāapstiprina nodaļu ilgtspējas uzņēmējdarbības riska komitejās, pirms tos izvērtē Kredītu
komitejās.
Skat. 56. lpp.

Dialogs un konsultācijas
Mēs iesaistāmies konstruktīvā un konkrētā dialogā par mūsu
klientu vajadzībām saistībā ar ilgtspējības izaicinājumiem un
iespējām. Klientu ilgtspējas klasifikācijas modelis ir praktisks
instruments SEB klientu komandām, kas ļauj mums padziļināt
attiecības un savstarpējo izpratni par mūsu korporatīvo klientu
dekarbonizācijas procesiem, skat. [61.] Mēs cenšamies proaktīvi
piedāvāt risinājumus, kurus mēs, balstoties uz strukturētu analīzi, identificējam kā viņiem piemērotus.
Mūsu klienti turpināja novērtēt ietekmes metrisko rīku (IMT)
kā konsultāciju pakalpojumu. Šis SEB izstrādātais kvantitatīvās
analīzes rīks sastāv no moduļiem, kas mēra uzņēmumu darbības
vides, sociālos un pārvaldības aspektus portfeļa līmenī. Tajā ir
novērtēta arī pozitīvā un negatīvā ietekme attiecībā uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kā arī ieguldījumu portfeļu saskaņošana
ar ES taksonomiju. Gada laikā, izmantojot šo rīku, tika analizēti
vairāk nekā 150 klientu portfeļi.
Mēs esam pārliecināti, ka vislielāko pozitīvo ietekmi varam panākt, iesaistoties mūsu klientu pārejas procesā. Kā apliecinājums
tam, cik augstu klienti novērtē mūsu konsultāciju pakalpojumus,
ir fakts, ka 2021. gadā un 2022. gadā publicētajās Prospera aptaujās par banku ilgtspējības konsultācijām SEB ierindojās pirmajā
vietā gan Ziemeļvalstu reģiona uzņēmumu, gan iestāžu vidū.

Ilgtspējīgas un ar ilgtspējību saistītas obligācijas
un aizdevumi
Ilgtspējas aspekti ir iekļauti plašā bankas finanšu risinājumu
klāstā. Mūsu piedāvāto produktu vidū ir zaļās obligācijas, sociālās obligācijas, ilgtspējīgas obligācijas, ar ilgtspējību saistītas
obligācijas, zaļie aizdevumi un ar ilgtspējību saistīti aizdevumi.
2021. gadā SEB bija pirmā banka Ziemeļvalstu reģionā, kas sāka
piedāvāt ar ilgtspējību saistītu piegādes ķēdes finansējumu.
Privātiem klientiem Zviedrijā turpināja pieaugt zaļo hipotekāro
kredītu apjoms, sasniedzot 7,9 miljardus SEK, un aizvien lielāku
atzinību guva aizdevumi saules paneļiem. 2021. gada beigās SEB
sāka piedāvāt zaļo hipotekāro kredītu arī Baltijas valstīs.
Korporatīvo klientu vidū Ziemeļvalstu tirgū un jo īpaši Zviedrijā
īpaši spēcīgu izaugsmi piedzīvoja uz rezultātiem balstīti risinājumi, piemēram, ar ilgtspēju saistīti aizdevumi un obligācijas.
Šo produktu finansēšanas izmaksas ir saistītas ar klienta spēju
sasniegt iepriekš noteiktus ar ilgtspēju saistītus galvenos rezultatīvos rādītājus, piemēram, ietekmes uz klimatu mazināšanu
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vai sociālos jautājumus. 2021. gadā SEB bija iesaistīts vairākos
darījumos, tostarp ar H&M, SSAB, Maersk un EQT.
Zaļo obligāciju tirgus piedzīvoja līdz šim spēcīgāko gadu –
474 miljardi USD jaunu emisiju visā pasaulē, kas ir par 56 procentiem vairāk nekā 2020. gadā. Šāda veida finansējums ir paredzēts ieguldījumiem ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni un/
vai ilgtspējīgiem ieguldījumiem vides jomā. SEB ir pionieris un jau
gandrīz 15 gadus ir pasaules līderis zaļo obligāciju jomā. 2021.
gadā SEB ieņēma vadošo pozīciju Ziemeļvalstu tirgū ar 18% daļu
no Ziemeļvalstu banku veiktajiem globālajiem darījumiem un
parakstījās par kopējo apjomu 6,2 miljardu ASV dolāru apmērā.
SEB mērķis ir turpināt attīstīt un radīt jaunus finanšu pakalpojumus. Ilgtspējas stratēģijas ietvaros SEB ir izvirzījis mērķus
līdz 2030. gadam palielināt ilgtspējīgu produktu un konsultāciju
pakalpojumu apjomu.
Skat. 46. lpp.

Atjauninātas zaļo obligāciju pamatnostādnes
Lai finansētu projektus un aktīvus, kas veicina vides ilgtspējīgu
sabiedrību, SEB emitē zaļās obligācijas. 2022. gada janvārī SEB
publicēja atjauninātās zaļo obligāciju pamatnostādnes, kurās ir
definēti atbilstošie aktīvi, kurus var finansēt ar SEB emitētajām
zaļajām obligācijām.
Atjauninātās pamatnostādnes, kas atbilst 2021. gada ICMA
zaļo obligāciju principiem, ir kļuvusi iekļaujošāka, lai atbalstītu
arī tādas jomas kā bioloģiskā daudzveidība un pāreja uz aprites
ekonomiku. Tas ir arī lielā mērā saskaņots ar ES taksonomijas
tehniskajiem pārbaudes kritērijiem no 2021. gada decembra.
Lai nodrošinātu, ka pamatnostādnes atbilst augstajiem klimata
un vides aizsardzības mērķiem un starptautiskajiem standartiem, SEB saņēma neatkarīgu, uz pētījumiem balstītu Cicero
novērtējumu "Shades of Green". Cicero otrajā atzinumā pamatnostādnes ir novērtētas kā “vidēji zaļas” un SEB pārvaldība
saņēmusi novērtējumu “Izcili”. 2022. gada februārī SEB emitēja
zaļās obligācijas 1 miljarda EUR apmērā saskaņā ar atjauninātajām pamatnostādnēm, refinansējot tās pirmās zaļās obligācijas,
kas tika emitētas 2017. gadā.

SEB zaļo aizdevumu portfelis pa nozarēm 2021. gadā

Atjaunojamā enerģija
Zaļās ēkas
Ilgtspējīga mežkopība
Tīrs transports
Energoefektivitāte
Ūdens un notekūdens
apsaimniekošana
Atkritumu
apsaimniekošana

2021. gada 31. decembrī atbilstīgie zaļie aktīvi saskaņā ar
2016. gada pamatnostādnēm sasniedza 23 miljardus Zviedrijas
kronu. SEB mērķis ir turpināt palielināt zaļo kreditēšanu kā daļu
no centieniem palielināt ar ilgtspēju saistīto finansējumu.

Poseidona principi
2021. gadā SEB ziņoja par mūsu aizdevumu portfeļa pielāgošanu klimata pārmaiņām kuģniecības nozarē saskaņā ar Poseidona
principiem, ko SEB parakstīja 2020. gadā.
Poseidona principi izveido globālas pamatnostādnes atbildīgam kuģu finansējumam, kuras mērķis ir kvantitatīvi novērtēt
un atklāt, vai finanšu iestāžu aizdevumu portfeļi ir saskaņoti ar
Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) – specializētās
ANO aģentūras, kas atbild par kuģniecības regulēšanu, – noteiktajiem klimata mērķiem. SJO mērķis ir līdz 2050. gadam
samazināt starptautiskās kuģniecības radīto siltumnīcefekta
gāzu (SEG) emisiju kopapjomu vismaz par 50% gadā, salīdzinot
ar 2008. gada līmeni. Mērķis ir izklāstīts kā trajektorija ar ikgadējām emisiju vērtībām līdz 2050. gadam.
SEB rezultāts liecina, ka bankas kuģniecības portfeļa klimata
saskaņošanas rādītājs par visu 2020. gadu ir par 2,5 procentiem
virs mērķa. Izņemot kruīza kuģu segmentu, kam 2020. gadā bija
izteikta novirze sakarā ar Covid-19 izraisītu dīkstāvi, rezultāts
būtu bijis par 3,8 procentiem zem mērķa, kas nozīmē, ka bankas
portfelis atbilst Poseidona principu trajektorijai.
Rezultāti būs noderīgi, lai bankas lēmumu pieņemšanas
procesus un līdz ar to arī kredītportfeli saskaņotu ar kuģniecības
nozares pāreju uz zema oglekļa emisijas nākotni.

Ekvatora principi
Kopš 2007. gada SEB projektu finansēšanā ievēro Ekvatora principus (EP) – brīvprātīgu vadlīniju kopumu, ko finanšu iestādes
izmanto, lai novērtētu lielu projektu sociālo un vides ietekmi un
palīdzētu klientiem to pārvaldīt.
2021. gadā mēs veicām astoņus projektu finansēšanas
darījumus saskaņā ar Ekvatora principiem – četrus B kategorijā
(projekti ar iespējamiem ierobežotiem nelabvēlīgiem vides un
sociālajiem riskiem) un četrus C kategorijā (projekti ar minimālu
vai nekādu sociālo vai vides ietekmi).

Procenti

41
27
15
14
3
<1
<1
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Ilgtspējīgi ieguldījumi
SEB ir viens no lielākajiem institucionālajiem investoriem Ziemeļvalstu reģionā. Kā aktīvu
pārvaldītājam mums ir lielas ambīcijas veicināt ilgtspējīgu attīstību, ieguldot uzņēmumos
un citos aktīvos, kas var veicināt pāreju uz ilgtspējīgāku ekonomiku, apmierinot klientu
un regulatoru gaidas un prasības.
Mūsu mērķis ir visaptverošs un konkurētspējīgs piedāvājums
privātajiem, korporatīvajiem un institucionālajiem klientiem,
kurā vides, sociālie un pārvaldības faktori ir pilnībā integrēti
ieguldījumu procesos. Mūsu piedāvājums aptver plašu produktu
un pakalpojumu klāstu, tostarp SEB Investment Management
pārvaldītos fondus, ārējo fondu pārvaldītāju pārvaldītos fondus,
akcijas un sertifikātus, portfeļa diskrecionāro pārvaldību un
pašapkalpošanās ieguldījumu risinājumus. Piedāvājums tiek
pastāvīgi novērtēts. SEB Investment Management 2008. gadā
parakstīja ANO Atbildīgu ieguldījumu principus. Visas ārējās
ieguldījumu sabiedrības ir parakstījušas Atbildīgu ieguldījumu principus. SEB Investment Management pārvaldītie aktīvi
831 miljardu SEK vērtībā 2021. gada beigās.

SEB Investment Management ilgtspēja
SEB Investment Management cenšas integrēt ilgtspējas aspektus visos ieguldījumu veidos un aktīvu klasēs. Tas tiek panākts,
ieguldot uzņēmumos, kuri ir integrējuši ilgtspēju savos uzņēmējdarbības modeļos vai kuriem ir labi izstrādāti pārejas plāni,
izslēdzot nozares un uzņēmumus, kas neatbilst SEB Investment
Management noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, kā arī nepārtraukti sadarbojoties ar uzņēmumiem, kuros mēs ieguldām vai
varētu ieguldīt.
2021. gadā SEB Investment Management pievienojās iniciatīvai Neto nulles aktīvu pārvaldītāju iniciatīvai, lai līdz 2040. gadam
sasniegtu neto nulles siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķi un visus
ieguldījumus pielāgotu Parīzes nolīgumam. Lai to panāktu, SEB
Investīciju pārvalde ir izvirzījusi starpposma mērķus līdz 2025.
gadam samazināt finansētās emisijas par 50 procentiem, bet
līdz 2030. gadam – par 75 procentiem1). Šī apņemšanās ir oficiāli
nostiprināta SEB Investment Management Klimata ziņojumā. Turklāt ieguldījumu sabiedrība palielinās ieguldījumus uzņēmumos,
kas veicina ilgtspējīgus risinājumus vai nodrošina pāreju (skat.
Ilgtspējas darbības indeksu, 46. lpp.) un strādās, lai atbalstītu
uzņēmumus to pārejas posmā. SEB Investment Management nepārtraukti izvērtē savu produktu piedāvājumu un cenšas uzlabot
savu darbu, atjauninot stratēģijas un uzlabojot procesus. 2021.
gadā tika ieviesta atjaunināta ilgtspējības politika.

lai radītu fundamentālu priekšstatu par uzņēmumu darbu
ilgtspējas jomā.

Izslēgšanas kritēriji
SEB Investment Management fondi neinvestē uzņēmumos, kas
neievēro starptautiskās konvencijas un vadlīnijas, piemēram,
ANO Globālo līgumu, ESAO vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem, ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, ANO uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības pamatprincipus, ANO Vispārējos
cilvēktiesību principus, ANO Uzņēmējdarbības pamatprincipus
un vadlīnijas Cilvēktiesības, SDO pamatkonvencijas par darba
standartiem un bērnu tiesībām, kā arī uzņēmējdarbības principi.
2021. gadā visi SEB Investment Management fondi tika pārvaldīti saskaņā ar cilvēktiesību kritērijiem.
Arī šie fondi tiek pārvaldīti saskaņā ar tiem pašiem stingrajiem
izslēgšanas kritērijiem. Fondos nav iekļauti uzņēmumi, kas ražo
fosilo kurināmo, tostarp netradicionālo ieguvi, un uzņēmumi,
kas ražo elektroenerģiju no fosilā kurināmā. Atbrīvojumus var
piemērot uzņēmumiem, kas demonstrē skaidrus pārejas plānus,
jo daudziem no tiem būs izšķiroša nozīme ilgtspējīgas pārejas
īstenošanā. Izslēgti ir arī uzņēmumi, kas ražo pornogrāfiju vai
tabakas izstrādājumus vai kuru vairāk nekā piecus procentus
no apgrozījuma veido alkohola un komerciālu azartspēļu ražošana. SEB Investment Management Izslēgšanas komiteja pieņem
oficiālu lēmumu par to, kuri uzņēmumi tiks izslēgti no investīciju
veikšanas. Izslēgšanas saraksts tiek pārskatīts vismaz reizi
ceturksnī, un pārbaudi veic ārējais konsultants ISS ESG.

Aktīvās īpašumtiesības
SEB Investment Management aktīvi darbojas, lai ietekmētu
uzņēmumus, kuros tā investē, to centienos panākt pozitīvas
pārmaiņas. Zviedrijas un Ziemeļvalstu uzņēmumos, kur mēs bieži
vien esam viens no lielākajiem akcionāriem, šīs saistības tiek
īstenotas tieši dialogos ar uzņēmuma vadību un valdi. Turklāt
mēs balsojam akcionāru ikgadējās kopsapulcēs un darbojamies
iecelšanas komitejās. 2021. gadā SEB Investment Management
balsoja 331 ikgadējā un ārkārtas kopsapulcē un darbojās 35
Stokholmas Fondu biržā kotēto uzņēmumu iecelšanas komitejās.

Uzmanība uz integrāciju

Sadarbības iniciatīvas un partneru vadīti dialogi

SEB Investment Management investē uzņēmumos, kas savā
darbībā aktīvi pārvalda vides, sociālos un pārvaldības faktorus.
Mūsu mērķis ir apzināt uzņēmumus, kas strādā, lai risinātu globālās ilgtspējas problēmas, piemēram, ieguldot līdzekļus saskaņā
ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Lai stiprinātu
savu analīzi, 2021. gadā SEB Investment Management sāka
izmantot ilgtspējas modeli, kas katram potenciālajam ieguldījumam nosaka ilgtspējas novērtējumu. To izmanto kā instrumentu,

SEB Investment Management kopā ar citiem investoriem ir parakstījis vai pievienojies vairāk nekā 20 sadarbības iniciatīvām,
kas veltītas dažādām tēmām un jautājumiem. To vidū ir ANO PRI,
Iestāžu investoru grupa klimata pārmaiņu jautājumos (IIGCC),
CDP un Investoru politikas dialogs par mežu izciršanu (IPDD).
Katru gadījumu atsevišķi izskata un izvērtē SEB Investīciju
pārvaldības ilgtspējības komanda kopā ar attiecīgajām investīciju komandām, lai nodrošinātu, ka mērķi atbilst mūsu un mūsu
klientu prioritātēm. Federated Hermes EOS ir viena no pasaules
vadošajām organizācijām korporatīvajā iesaistīšanā, uzturot

1) 2019. bāzes gads.
.
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nepārtrauktu dialogu ar uzņēmumu vadītājiem. Gada laikā
Federated Hermes SEB un citu investoru vārdā veica vairāk nekā
2000 dialogu par dažādiem ar ilgtspējību saistītiem jautājumiem. Mūsu sadarbība ar IIGCC ir iniciatīvas Climate Action 100+
daļa. Mērķis ir ietekmēt 167 uzņēmumus, kas rada vislielākās
oglekļa emisijas pasaulē. BP, Rep- sol un Royal Dutch Shell ir
starp uzņēmumiem, kas pēdējos gados ir uzņēmušies ilgtermiņa
saistības klimata jomā.
2021. gadā SEB Investment Management iesaistījās CDP
ūdens programmā, mudinot uzņēmumus atklāt vides datus par
klimata pārmaiņām, mežu izciršanu un ūdens drošību. Arī SEB Investment Management aktīvi pievēršas jautājumiem, kas saistīti
ar bioloģisko daudzveidību. Kā piemēru var minēt IPDD, kurā SEB
Investment Management apsprieda ilgtspējīgu zemes izmantošanu un dabas resursu apsaimniekošanu ar Brazīlijas valdību,
lai cīnītos pret aizvien straujāku mežu izciršanu.

SEB Life and Pension
SEB dzīvības apdrošināšanas sabiedrība piedāvā apdrošināšanas un uzkrājumu risinājumus klientiem galvenokārt Zviedrijā
un Baltijas valstīs. Ilgtspēja tiek integrēta ieguldījumu procesā,
cieši sadarbojoties ar SEB aktīvu pārvaldības organizāciju, ar
resursiem, kuri ir pilnībā veltīti darbam ar ilgtspējību un aktīvām
īpašumtiesībām.
2021. gadā tika veikti vairāki jauni ieguldījumi Zviedrijas dzīvības apdrošināšanas sabiedrības piedāvātajā SEB tradicionālajā
apdrošināšanā. Kā piemēru var minēt ieguldījumus infrastruktūrā, kas vērsta uz tehnoloģijām enerģijas ieguvei bez fosīlijām.
Mērķis ir atbalstīt pāreju uz oglekļa emisiju samazināšanu tādās
nozarēs kā transports un rūpniecība. Cits piemērs ir ieguldījumi
biržā nekotētos uzņēmumos, kuru galvenais mērķis ir rast risinājumus vides un klimata problēmām, kā arī tādiem jautājumiem
kā pārtikas atkritumi, veselība un izglītība.

Ietekmes ieguldījumi
Sākot ar 2013. gadu, SEB Investment Management ir bijis viens
no pirmajiem mikrofinansēšanas fondu piedāvātājiem un šobrīd
ir viens no lielākajiem šāda veida ietekmes fondu pārvaldītājiem
Eiropā. 2021. gadā SEB Investment Management uzsāka savu
devīto mikrofinansēšanas fondu, un ar vietējo mikrofinansēšanas iestāžu starpniecību pašreizējie fondi sasniedz vairāk nekā
20 miljonus uzņēmēju 55 jaunattīstības valstīs ar vairāk nekā
7 miljardiem Zviedrijas kronu kopējiem pārvaldītajiem aktīviem1).
2021. gadā SEB Investment Management izveidoja Global
Climate Opportunity Fund – tematisku fondu, kura uzmanība ir
vērsta uz uzņēmumiem, kuri, kā tiek vērtēts, spēj risināt globālās
klimata problēmas. Saskaņā ar ES Ilgtspējīgu finanšu informācijas atklāšanas regulu (SFDR) fonds ir klasificēts kā "tumši
zaļais", kas nozīmē, ka tā mērķis ir ilgtspējīgi ieguldījumi, skat.
58. lpp.
SEB Impact Opportunity fonds arī strādā ar ietekmes ieguldījumiem, taču ar plašāku mandātu – ieguldīt līdzekļus dažādās
nozarēs, kas pozitīvi ietekmē ilgtspējīgu attīstību un vidi.
Lyxor SEB Impact Fund investē uzņēmumos, kas ar saviem
produktiem vai pakalpojumiem piedāvā inovatīvus risinājumus
vides vai sociālajām problēmām. Fonds investē piecās jomās,
tostarp ilgtspējīgas enerģijas un resursu efektīvas izmantošanas
jomā.
2021. gadā izveidotais SEB Global Equal Opportunity Fund ir
tematisks fonds, kas iegulda līdzekļus uzņēmumos, kuri uzrāda
labākus rezultātus nekā līdzīgi uzņēmumi dzimumu līdztiesības
un daudzveidības ziņā. Fonds iegulda arī uzņēmumos, kas sniedz
pakalpojumus vai produktus, kuri tieši vai netieši atbalsta vienlīdzīgas iespējas dzimumu līdztiesības ziņā.

SEB Investment Management pārvaldītie aktīvi,
2021. gada 31. decembris
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1) Ietver Impact Opportunity fondu.
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Cilvēki un kopiena
SEB ir apņēmusies īstenot sociālo ietekmi, lai ļautu cilvēkiem un kopienām
uzplaukt un attīstīties. Ar mūsu zināšanām, produktiem un pakalpojumiem
mēs tieši un netieši ietekmējam darbiniekus, klientus, portfeļa uzņēmumus
un piegādātājus.
Cilvēktiesību un darba tiesību ievērošana ir daļa no SEB atbildīgas uzņēmējdarbības prakses. Mēs ticam, ka bērniem, sievietēm un vīriešiem ir vienlīdzīgas tiesības un ka daudzveidība ir
resurss, kas ir jāatbalsta, jāciena un jāizmanto. Vienādas tiesības
un iespējas ir jāatbalsta neatkarīgi no dzimuma, nacionālās vai
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, vecuma, transseksuālās identitātes vai izpausmes, seksuālās orientācijas vai
invaliditātes.

ilgtspējīgām finansēm, ko SEB izstrādāja sadarbībā ar Apvienoto
Nāciju Organizāciju.
Nepārtraukti mācoties, mēs cenšamies nodrošināt, lai darbiniekiem būtu nepieciešamās prasmes, kas nepieciešamas
sniegumam un attīstībai. Tādējādi mums ir izdevies izvairīties
no lielām reorganizācijām, kuru rezultātā jāatlaiž darbinieki.
Situācijās, kad organizatorisku iemeslu dēļ ir jāatlaiž darbinieki,
SEB Zviedrijā darbojas saskaņā ar procesu, kas ir reglamentēts
koplīgumos ar arodbiedrībām.

Iekļaušana un daudzveidība
Iekļaušana un daudzveidība ir SEB darba kārtības prioritātes,
tostarp attiecībā uz mūsu darbiniekiem, un mēs cenšamies
būt paraugs visās valstīs, kurās darbojamies. SEB ir izstrādāta
Iekļaušanas un daudzveidības politika, un mēs strukturēti strādājam, lai aktīvi pieņemtu sievietes vadošos amatos, veicinātu
vienlīdzīgu atalgojumu, pieņemtu darbā, attīstītu un paaugstinātu amatā cilvēkus ar starptautisku izcelsmi, kā arī palielinātu
daudzveidību komandās un vadības grupās.
Izmantojot skaidru kārtību, mēs nodrošinām plašu kandidātu atlasi, pieņemot darbā jaunu darbinieku, augstāko vadītāju
līmenī nosakām galvenos rezultatīvos rādītājus un mērķus, kā arī
pastāvīgi uzraugām mūsu progresu. Mūsu mērķis ir nodrošināt
daudzveidību starp SEB amatu kandidātiem un cilvēkiem, kuri
nākotnē būs piemēroti dažādiem bankas vadošajiem amatiem.
2021. gadā tika ieviesta jauna darbinieku pieņemšanas
sistēma, kas balstās uz dažādiem testiem, lai īstajiem cilvēkiem
piešķirtu viņiem atbilstošus amatus. Tā vietā, lai iegūtu informāciju par personas izcelsmi, dzimumu un vecumu, vadītājs saņem
kandidāta testa rezultātus un tādējādi var veikt objektīvāku
novērtējum.
Tika ieviesta arī obligāta apmācība visiem SEB darbiniekiem
par seksuālās uzmākšanās novēršanu. Mērķis ir paplašināt zināšanas par to, ko var uzskatīt par seksuālu uzmākšanos, un sniegt
darbiniekiem rīkus, kā rīkoties, ja kaut kas tāds notiktu ar viņu
pašu vai kolēģi. Gada beigās mācības bija pabeiguši 93 procenti
visu darbinieku. Turklāt mēs kļuvām par Zviedrijas Daudzveidības hartas (Diversity Charter Sweden) – bezpeļņas organizācijas, kas darbojas, lai veicinātu daudzveidību darbavietā – biedru.

Darbinieku kompetences veidošana
Mēs pievēršam lielu uzmanību tam, lai paplašinātu darbinieku
ilgtspējības kompetenci. Sadarbībā ar Stokholmas Resilience
Centre, SEB piedāvā apmācību par klimata pārmaiņām, kas ir obligāta mūsu 15 500 darbiniekiem visā pasaulē. 2021. gadā mēs
ieviesām arī ilgtspējības apmācību darbiniekiem, kas strādā ar
privātajiem klientiem, kā arī maziem un vidējiem korporatīvajiem
klientiem. Apmācību mērķis ir likt pamatus ilgtspējīgu finanšu
zināšanām no ESG faktoru perspektīvas, galveno uzmanību pievēršot ilgtspējas riskiem un iespējām, kā arī mainīgajai normatīvajai videi. Jau vairākus gadus mēs piedāvājam arī mācības par
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Veselība un darba vide
SEB strādā ilgtermiņā un preventīvi, lai nodrošinātu drošu un
veselībai nekaitīgu darbavietu, kurā darbiniekiem ir labs līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi. 2021. gadā tika ieviesta jauna
globālā nodarbinātības politika. Lielākā daļa darbinieku tagad
var izvēlēties strādāt no mājām līdz pat divām dienām nedēļā.
2021. gadā, kas bija vēl viens Covid-19 pandēmijas gads, SEB
Zviedrijā saglabājās zems slimības atvaļinājumu īpatsvars – nedaudz zem trīs procentiem. SEB piedāvā virkni pasākumu gan
garīgās, gan fiziskās veselības veicināšanai darbinieku vidū,
tostarp digitālās apmācības un lekcijas par garīgo veselību.
Jau vairākus gadus mēs piedāvājam darbiniekiem arī iespēju
bez maksas anonīmi aprunāties ar psihologu.

Ilgtspējas galvenie darbības rādītāji (KPI),
kas saistīti ar atalgojumu
SEB apzinās, cik svarīgi ir saskaņot stimulu struktūras ar tās
ilgtspējas mērķiem. Bankai ir grupas mēroga, kā arī specifiski mērķi dažādām nodaļām un struktūrvienībām, kuru mērķis ir vides, sociālo un pārvaldības jomas, piemēram, oglekļa
emisijas, daudzveidība un atbilstība tiesību aktiem.
Ilgtspējas KPI ir integrēti ilgtermiņa motivācijas struktūru
piešķiršanas procesā SEB grupas izpildkomitejas (GEC) locekļiem, GEC pakļautībā esošajiem vadītājiem, kā arī citiem
atbilstošiem amatiem.
SEB mērķis ir integrēt bankas atjauninātās ambīcijas un
mērķus (skat. 46. lpp.) SEB augstāko vadītāju novērtējumos.
Papildu informāciju par SEB atalgojuma principiem
skat. 106. lpp.

Darba tiesības un arodbiedrības
Piemēram, sadarbība ar darbinieku arodbiedrību un uzņēmumu
padomju pārstāvjiem ir neatņemama ikdienas darba sastāvdaļa,
un tā tiek veicināta. Mēs sadarbojamies ar Eiropas Uzņēmumu
padomes (EUP) un vietējo darbinieku pārstāvju starpniecību.
Zviedrijā SEB sadarbojas ar arodbiedrībām darba vietā gan nodaļu, gan grupas līmenī. SEB valdē ir pārstāvētas arodbiedrības.
Mēs ievērojam vairākus nozares koplīgumus, kā arī esam noslēguši vietējos koplīgumus, lai regulētu darbinieku darba apstākļus
vairākās valstīs, kurās mēs darbojamies.

Pabeigtās obligātās apmācības, % no visiem darbiniekiem,
2021. gads
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Mūsu pieeja bērnu darbam un piespiedu darbam

Dzimumu sadalījums (vīrieši/sievietes), %
Direktoru padome
56/44

Augstākā līmeņa
augstākā vadība1) 56/44

Vīrieši

SEB novērtē cilvēktiesību pārkāpumu risku saskaņā ar Grupas Cilvēktiesību politiku un starptautiskajiem nolīgumiem.
Mūsu mērķis ir izvairīties no negatīvas ietekmes uz cilvēktiesībām, tās veicināšanas vai tiešas saistības ar to, un mēs
cenšamies identificēt un novērtēt jomas, kurās, izmantojot
mūsu uzņēmējdarbības attiecības, mēs varētu radīt negatīvu ietekmi finansēšanā vai investīcijās.
Klients ar zemām cilvēktiesību ambīcijām, ja pastāv
paaugstināts risks, piemēram, pakļaut cilvēkus kaitējumam
vai cilvēktiesību pārkāpumiem, rada kredītrisku bankai. Ar
ieguldījumiem šādos uzņēmumos ir saistīts arī augsts reputācijas risks. Šis riska veids ir jānovērtē un jāuzrauga kredītu
un ieguldījumu procesos. SEB Investment Management ir
stingri kritēriji, kā tās aktīvi pārvaldītajiem fondiem attiekties pret uzņēmumiem, kas pierādāmi pārkāpj starptautiskās normas attiecībā uz cilvēktiesību kritērijiem.

Visi vadītāji
52/48

Sievietes

1) Ietver grupas operatīvo vadību (GEC) un vadītājus, kas ir tieši pakļauti.

SEB ir apņēmusies ievērot principus, kas aizsargā bērnus
un citas neaizsargātas grupas no jebkāda veida ekspluatācijas, tostarp bērnu darba un piespiedu darba. Mēs apzināmies, ka, veicot uzņēmējdarbību, mēs potenciāli ietekmējam
bērnu darba un piespiedu darba problēmas. Mēs cenšamies
identificēt un mazināt ar šīm jomām saistītos riskus, kā arī
ietekmēt mūsu klientus un portfeļa uzņēmumus, lai tiem
būtu atbilstoša darba politika un pietiekami kvalitatīvas
uzraudzības sistēmas.
Mēs esam arī Zviedrijas Finanšu koalīcijas pret bērnu seksuālo izmantošanu komerciālos nolūkos biedrs, kuras mērķis
ir novērst un kavēt ar bērnu seksuālu izmantošanu saistītus
maksājumus Zviedrijas finanšu sistēmā.
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Biznesa ētika un rīcība
Uzticība finanšu sistēmai ir būtiska, lai SEB varētu veikt uzņēmējdarbību, kas sniedz
labumu klientiem, akcionāriem, ekonomikas attīstībai un sabiedrībai kopumā.

SEB prioritāte vienmēr ir bijusi saglabāt visaugstākos uzņēmējdarbības ētikas standartus, un mēs cenšamies nepārtraukti
uzlabot procesus un procedūras. Mēs vadāmies pēc globālām
iniciatīvām un starptautiskiem standartiem, un gadu gaitā esam
izstrādājuši savus dokumentus, kas virza un atbalsta mūsu
darbu.

Nostāja attiecībā uz lobēšanu un neētisku ietekmi
SEB ir stingras vadlīnijas attiecībā uz neētisku ietekmi gan uzņēmējdarbībā, gan sabiedrībā. Visām darbībām un lēmumiem ir
jāatbilst likumiem, noteikumiem un citiem ārējiem noteikumiem,
kā arī iekšējām instrukcijām un politikām, piemēram, SEB rīcības
kodeksam. Mēs nedrīkstam atbalstīt politiskās partijas ar ziedojumiem vai citādi.

Rīcības kodekss
SEB Rīcības kodeksā ir aprakstīts SEB darba stils, bankas vērtības, ētika un uzņēmējdarbības standarti, kā arī sniegtas norādes
par to, kā darbiniekiem jāievēro šīs vērtības. Kodekss attiecas uz
visiem SEB grupas darbiniekiem visos tirgos, kuros mēs darbojamies, un palīdz darbiniekiem viņu centienos veidot noturīgas
attiecības ar klientiem un citām ieinteresētajām pusēm. SEB Rīcības kodeksa apmācība ir obligāta visiem [15 500] darbiniekiem.
Skat. sebgroup.com

Klientu datu ētika
2021. gadā SEB pieņēma Klientu datu ētikas politiku, kas nosaka
ietvaru atbildīgai rīcībai ar klientu datiem, uz datiem balstītām
inovācijām un mākslīgā intelekta izmantošanai. Politiku veido
astoņi atbildīgas uzņēmējdarbības attīstības un inovāciju principi, kuru mērķis ir aizsargāt klientus un vairot uzticību bankai.
Šo principu mērķis ir aizsargāt cilvēktiesības, aizsargāt klientus
un nodrošināt ētisku un atbildīgu klientu datu apstrādi, nepārtraukti attīstot SEB pakalpojumus un piedāvājumu.
Skat. sebgroup.com
SEB, apstrādājot klientu personas datus, privātuma aizsardzība
ir ārkārtīgi svarīga. Mūsu klientiem vienmēr jājūtas droši attiecībās ar SEB un apstrādājot savus personas datus. Tāpēc mēs
vienmēr pārliecināmies, ka klientu sniegto informāciju apstrādājam pareizi un saskaņā ar spēkā esošajiem konfidencialitātes un
personas datu aizsardzības noteikumiem. Turklāt mēs vienmēr
pieprasām, lai personas, kas mūsu vārdā rīkojas ar personas
datiem, ar rakstisku vienošanos apņemas ievērot konfidencialitātes pienākumu un SEB stingrās IT drošības prasības.

Korupcijas apkarošana
SEB aktīvi strādā, lai novērstu korupcijas izmantošanas risku
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un regulām, kā arī saviem iekšējiem noteikumiem un augstajiem ētikas standartiem.
SEB neiesaistās un nepieļauj nelikumīgu vai neētisku uzņēmējdarbības praksi, kā arī nepieļauj iesaistīšanos vai saistību ar
korupciju darbiniekiem ir jāievēro attiecīgie ārējie un iekšējie
ierobežojumi, kas attiecas uz dāvanu došanu un pieņemšanu,
kā arī lietišķo izklaidi, lai izvairītos no apsūdzībām kukuļošanā
vai korupcijā.
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Ziņošana par pārkāpumiem
SEB ir ieviesta procedūra ziņošanai par pārkāpumiem. Darbiniekiem vai citām personām, kurām ir aizdomas par iespējamu
neētisku vai nelikumīgu rīcību, ir jāziņo par saviem novērojumiem. Ziņojumus var iesniegt pilnīgi anonīmi, izmantojot digitālo
pakalpojumu WhistleB. Šis pakalpojums ir pilnībā neatkarīgs
no SEB un atbilst visstingrākajām drošības prasībām attiecībā
uz šifrēšanu, datu drošību un ziņotāja identitātes aizsardzību.
Visi ziņotie incidenti vai apstākļi tiek nekavējoties izmeklēti un,
ja nepieciešams, par tiem tiek ziņots bankas izpilddirektoram
un Revīzijas un atbilstības komitejai.

Mūsu pieeja nodokļiem
SEB uzņēmējdarbībā nodokļu pārvaldība un nodokļu vadība ir
ļoti nozīmīga un svarīga. SEB, kas darbojas vairāk nekā 20 valstīs,
apzinās mainīgo situāciju nodokļu jomā gan no regulatoru, gan
sabiedrības puses un pieliek lielas pūles, lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem nodokļu likumiem un noteikumiem. Banka
cenšas uzturēt augstus nodokļu vadības standartus, uzraudzīt
riskus un nodrošināt nodokļu saistību izpildi.
SEB piedāvātie produkti un pakalpojumi ietekmē SEB un tā
klientu nodokļu situāciju, un tiem vienmēr ir jābūt ekonomiskam
pamatam. SEB nedrīkst izmantot, veicināt vai sekmēt – un sadarboties ar ārējām pusēm, lai veicinātu – produktus vai pakalpojumus, kas ir pretrunā ar nodokļu tiesību aktiem vai likumiem, kas
vērsti pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
SEB ir ieviesta politika un procedūras, kā arī aktīvi strādā ar
riska novērtējumu, pamatnostādnēm un kontrolēm, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem nodokļu likumiem un noteikumiem, kas saistīti ar tās darbību. SEB ir apņēmusies attaisnot cerības attiecībā uz pārredzamību attiecībā uz nodokļu pārvaldību.
Nodokļu politiku pieņem valde, un tā tiek pārskatīta katru gadu.

SEB ienākuma nodokļa izdevumi, milj. SEK

4717

4100

5441

2019

2020

2021

Vide
Mēs SEB pievēršam uzmanību vides aspektiem gan finansēšanas
un investīciju darbībās, gan tiešās ietekmes pārvaldībā.

Mūsu atbildība vides jomā attiecas uz mūsu vai mūsu sadarbības
partneru ietekmi uz dzīvās un nedzīvās dabas sistēmām, tostarp
ekosistēmām, zemi, gaisu un ūdeni. Mēs apzināmies un attīstām
savas spējas pārvaldīt ietekmi uz vidi, kā arī riskus un iespējas,
ko mainīgā vide var radīt mums un mūsu klientiem.
Lai labāk risinātu SEB ietekmi uz klimatu, saldūdeni un bioloģisko daudzveidību, mēs nepārtraukti izstrādājam ar šo jomu
saistītas politikas. 2021. gada beigās un 2022. gada sākumā SEB
strādāja pie savas vides politikas izstrādes un atjaunināšanas,
lai pavasarī to pieņemtu.

kura aprakstīta 45. lpp. SEB ir pievienojusies arī tīklam
Business@Biodiversity Sweden, lai iegūtu papildu zināšanas, kuras var integrēt SEB darbā ar bioloģisko daudzveidību produktu
izstrādē un riska pārvaldībā.

SEB tiešā ietekme uz vidi
SEB ir atbildība un SEB aktīvi strādā, lai samazinātu savu tiešo ietekmi uz vidi. Kopš 2008. gada mēs mēram oglekļa emisijas, kas
rodas no enerģijas patēriņa, papīra izmantošanas, uzņēmuma
automašīnām un komandējumiem. No 2021. gada mēs mērīsim
arī oglekļa emisijas no atkritumiem.

Trīs jomu savstarpējs savienojums
Klimata pārmaiņu, saldūdens un bioloģiskās daudzveidības savstarpējā saikne ir neatdalāma, un tā būtiski ietekmē sabiedrību.
Klimata pārmaiņu izraisītās ekstrēmās laikapstākļu parādības
un mainīgā biotopu struktūra ietekmē dažādas sugas. Un otrādi,
bioloģiskā daudzveidība veicina ekosistēmu pakalpojumus, kas
palīdz pielāgoties klimata pārmaiņām un mazināt to ietekmi.
Tāda pati savstarpējā saikne attiecas uz saldūdeni, kas ir būtisks
avots florai un faunai un kas var ietekmēt klimatu un bioloģisko
daudzveidību, piemēram, iztvaikošanas un absorbcijas rezultātā.

Klimats

Bioloģiskā
daudzveidība

Saldūdens

SEB vides politikas mērķis ir noteikt principus un pieejas vides
faktoru pārvaldībai finansēšanā un investīcijās, galvenokārt
izmantojot nozaru politiku. Ar šo politiku mēs atzīstam savu
finanšu starpnieka lomu, mūsu iespējamo ietekmi un mūsu nostāju katrā no galvenajām jomām. Turklāt mēs paužam, ko mēs
sagaidām no uzņēmumiem nozarēs ar potenciāli būtisku ietekmi
un kā mēs cenšamies novērtēt un sadarboties ar klientiem, lai
atbalstītu pāreju.
SEB mērķis ir turpināt pilnveidot metodoloģiju, lai uzņēmējdarbības lēmumos integrētu klimata, saldūdens un bioloģiskās
daudzveidības apsvērumus, kā arī izpētīt, kā politikā integrēt
vairāk vides jomu.
Skatiet mūsu vides politiku vietnē sebgroup.com

Ieinteresēto pušu iesaistīšana
Izstrādājot vides politiku, SEB organizē ieinteresēto personu sanāksmes ar aktīvi iesaistītajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai iegūtu tehnisko ieguldījumu un ieskatu par attiecīgajām
problēmām un prioritātēm, kas identificētas ietekmes analīzē,

Mēs esam izvirzījuši šādus tiešos CO2 mērķus:

Neto nulles
CO2 emisijas
turpmāk

2021

Absolūts
Absolūts
CO2 emisiju
CO2 emisiju
samazinājums
samazinājums
par 66% (salīdzinot par 75% (salīdzinot
ar 2008. gadu)
ar 2008. gadu)

2025

2030

Gandrīz nulles
absolūtās
CO2 emisijas

2045

Lai sasniegtu šos mērķus, SEB:
• uzlabos energoefektivitāti savās darbībās un ēkās
• izmantos atjaunojamo enerģiju īpašumā esošajās vai nomātajās ēkās
• samazinās darījumu braucienu skaitu, izmantojot alternatīvus sanāksmju formātus, un samazinās ar ceļošanu saistītās
emisijas, ja iespējams, izvēloties lidmašīnas, kas darbojas
ar biodegvielu
• pāries uz elektrificētu uzņēmuma autoparku
• sadarbosies ar piegādātājiem, lai līdz minimumam samazinātu
SEB oglekļa dioksīda ietekmi
• sniedzam caurspīdīgus pārskatus par SEB emisiju profilu
un darbībām, ko SEB veic, lai pārvaldītu un mazinātu emisijas.
SEB ir CDP parakstītājs.
2021. gadā mēs turpinājām novērot Covid-19 pandēmijas ietekmi, galvenokārt uz darījumu braucieniem, kuru oglekļa emisiju
apjoms salīdzinājumā ar 2020. gadu samazinājās par vairāk nekā
pusi. SEB kopējās oglekļa emisijas samazinājās par gandrīz 4 procentiem – no 9 734 tonnām 2020. gadā līdz 9 389 tonnām 2021.
gadā, kas ir ievērojami zem bankas mērķa līdz 2025. gadam
ierobežot emisijas līdz 17 000 tonnām ±5%. Ilgtermiņa mērķis
ir līdz 2045. gadam samazināt pašu radītās oglekļa emisijas
gandrīz līdz nullei.
2021. gadā SEB iegādājās emisijas tiesības, kas atbilst 5000
tonnām, kompensējot daļu no 2020. gadā izmērītajām tiešajām
emisijām. SEB sasniedz mērķi 2021. gadā kļūt klimatneitrālai,
izmantojot klimata kompensāciju. Emisijas tiesības tiks iegūtas
2022. gadā.
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Ilgtspējas vadība
Kā banka mēs esam atbildīgi par to, kā veicam savu uzņēmējdarbību, ko finansējam un kur
ieguldām. Ar skaidru vadības struktūru, iekšējām politikām un saskaņā ar saistībām, ko esam
uzņēmušies, mēs nodrošinām, ka mūsu centieni tiek īstenoti visā Grupā.

Veiksmīgai virzībai uz priekšu ir svarīga spēcīga un efektīva pārvaldība. SEB ir izveidojusi stabilu ilgtspējas pārvaldības modeli,
kas ar skaidri noteiktām lomām un pilnvarām dažādos līmeņos
aptver uzņēmējdarbības ekonomisko, sociālo, vides (tostarp klimata) un ētisko dimensiju. Šis modelis nosaka mūsu stratēģiju un
kā to īstenot praksē. Pastiprināta ilgtspējas jomas "Sustainable
banking" darbība, kopš 2021.gada nodrošinot ilgtspējas vadītāju
funkciju visos SEB vietējos tirgos.
Direktoru padome ir atbildīga par korporatīvās ilgtspējas
stratēģijas un organizācijas izveidi, lai īstenotu šo stratēģiju.
SEB ilgtspējas centieni ir neatņemama uzņēmuma darbības sastāvdaļa, un tie regulāri tiek iekļauti valdes darba kārtībā, kā arī
katru gadu tiek pārskatīta politika un norādes.
Valde apstiprina SEB stratēģiju un biznesa plānu, tostarp
ilgtspējības apsvērumus, Korporatīvās ilgtspējas politiku, tematiskās politikas un Ilgtspējas ziņojumu. Nozaru politiku apstiprina
valdes riska un kapitāla komiteja.
Prezidents un izpilddirektors izpilddirektors (Prezidents) ir
atbildīgs par ilgtspējības stratēģijas īstenošanu un valdes noteiktās vadības struktūras ieviešanu.
Izpildvaras līmenī ilgtspējības jautājumi tiek risināti Grupas
Augstākā līmeņa ilgtspējas komitejā (GESC), kuras priekšsēdētājs ir prezidents. GESC ir grupas mēroga lēmējinstitūcija, kas
pievēršas jautājumiem, kas saistīti ar korporatīvās ilgtspējas
pasākumiem SEB.
Grupas Riska komiteja (GRC), kuras priekšsēdētājs arī ir prezidents, ir grupas mēroga lēmējinstitūcija, kas nodarbojas ar visu
veidu riskiem grupas līmenī, tostarp ilgtspējas un reputācijas
riskiem.
Ilgtspējas direktors ir paplašinātās Grupas izpildkomitejas
(GEC), GESC un GRC loceklis, kā arī Ilgtspējīgas banku darbības
vadītājs. Tā ir SEB grupas pirmā līmeņa operatīvā struktūra, kas
apkopo SEB pieredzi un izmanto holistisku pieeju gan stratēģiskā, gan komerciālā ziņā.
Ilgtspējīga banku darbība ir atbildīga par vispārējās ilgtspējības programmas koordinēšanu un virzību, cieši sadarbojoties ar
nodaļām, grupas darbiniekiem un atbalsta funkcijām.

Jaunu produktu novērtēšana
Ilgtspējīgas banku sistēmas administrētā Ilgtspējīgu produktu
komiteja (SPC) centralizēti veic jaunu produktu novērtēšanu.
SPC lemj par SEB struktūrvienību tiesībām izmantot jebkuru
atsauci uz ilgtspēju produktu vai pakalpojumu mārketingā vai
izplatīšanā, piemēram, atsauci uz vides, sociālajiem un pārvaldības faktoriem, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un ES taksonomiju. Vides un ilgtspējīgu produktu vadības komiteja (ESPSC)
ir SPK apakškomiteja, kas lemj par aktīvu atbilstību SEB grupas
ar ilgtspējību saistītajām finansējuma programmām.

Procedūras un kontrole
Katrs nodaļas vadītājs, grupas atbalsta funkcijas vadītājs un
grupas personāla vadītājs ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka ir
ieviestas procedūras un kontroles mehānismi ilgtspējības mērķu
īstenošanai un uzraudzībai, kā arī par to, ka tiek ievērota valdes,
prezidenta un GESC noteiktā stratēģija un politika. Nodaļu
Ilgtspējas biznesa riska komitejas novērtē un pieņem lēmumus
par jauniem klientiem vai darījumu priekšlikumiem no ilgtspējas
riska viedokļa, pirms attiecīgajai lēmējinstitūcijai tiek iesniegts
lēmums par klientu uzņemšanu vai darījumu.

Ilgtspējas vadība SEB Investment Management
Meitas uzņēmums SEB Investment Management ir SEB struktūrvienība un ir iekļauts SEB vadības struktūrā. Kā meitasuzņēmums šī fonda sabiedrība ir atsevišķa juridiska persona ar
savu valdi. Uzņēmums darbojas saskaņā ar SEB Investment
Management ilgtspējas politiku un SEB Investment Management
akcionāru iesaistīšanas principiem. Par šī darba, tostarp klimata
pārmaiņu jomā, izstrādi un koordinēšanu ir atbildīgs Ilgtspējas un
pārvaldības nodaļas vadītājs, kas ir uzņēmuma vadības komandas loceklis.

Direktoru padome
Prezidents un galvenais izpilddirektors

SEB Ilgtspējas ārējā konsultatīvā padome

Grupas vadības Ilgtspējas komiteja

Grupas Riska komiteja

Ilgtspējas jomas vadība
Lielas korporācijas
un finanšu iestādes

Korporatīvie
un privātie klienti

Privātā īpašuma pārvaldība
un ģimenes uzņēmumu birojs

Baltic

Life

Ieguldījumu
pārvaldība

SEB konsultēšana pēc prezidenta uzaicinājuma. Skat. 89. lpp.
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Ilgtspējas politikas pamatnostādnes
SEB ilgtspējas politikas pamatnostādnes ietver korporatīvās ilgtspējas politiku, tematiskās
politikas un nozaru politikas. Tās ir pamatnostādnes par labāko praksi un starptautiskajām
konvencijām un standartiem, kurus banka mudina ievērot uzņēmumus.

Korporatīvās ilgtspējas politika definē SEB ilgtspējas pamatnostādnes un nodrošina mūsu ilgtspējas darba vadlīnijas visiem
biznesa lēmumiem, tostarp lēmumiem par investīcijām un kredītiem. Tematiskajā un nozaru politikā galvenokārt tiek izmantota
uz risku balstīta pieeja, lai risinātu ilgtspējas jautājumus finansēšanas un ieguldījumu darbību jomā.
Pamatnostādnes tiek pārskatītas katru gadu, lai stiprinātu
uzņēmējdarbību un saskaņā ar regulatīvo, tehnoloģisko un
nozarei specifisko attīstību. 2021. gadā SEB būtiski pārskatīja
Fosilā kurināmā nozares politiku, kā arī atjaunināja izrakteņu un
metālu ieguves politiku. Vides politika, kas attiecas uz klimata
pārmaiņām, saldūdeni un bioloģisko daudzveidību, tiks pieņemta
2022. gada pavasarī pēc būtiskas pārskatīšanas. Tika atjaunināta arī politika mežkopības, atjaunojamās enerģijas un kuģniecības jomā. Turklāt SEB publicēja savu pirmo transporta nozares
politiku.
Skat. 55. lpp.

Vispārējās pamatnostādnes
Korporatīvās ilgtspējas politika

Citas grupas politikas
SEB ir vairākas citas grupas politikas, kas nosaka mūsu darbinieku attiecības ar klientiem, kā arī ar kolēģiem. Piemēram, var
minēt šādus piemērus:
• Rīcības kodekss
Skat. 55. lpp.
• Klientu akceptēšanas standarti (CAS)
Skat. 89. lpp.
• Korupcijas apkarošana
Skat. 54. lpp.
• Klientu datu ētikas politika
Skat. 55. lpp.
• Iekļaušanas un daudzveidības politika
Skat. 52. lpp.
• Mūsdienu verdzības likums
Skat. sebgroup.com
• Nodokļu politika
Skat. 54. lpp.
Skat. sebgroup.com

Ilgtspējas saistības
SEB ir apņēmusies ievērot daudzus starptautiskos kodeksus
un vienošanās, kā arī parakstījusi pamatnostādnes, kas nosaka
bankas darbību. Starp starptautiskajiem nolīgumiem, kurus SEB
atbalsta, ir Parīzes nolīgums, ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi
(SDG), Vispārējā cilvēktiesību deklarācija un ANO uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipi.
Pilnu sarakstu skat. vietnē sebgroup.com

Korporatīvās ilgtspējas vadības instrukcija
Ilgtspējas politikas īstenošanas instrukcija

Tematiskās politikas
Vides politika

Cilvēktiesību politika

Nozaru politikas
Ieroči un aizsardzība
Mežkopība
Fosilais kurināmais
Izrakteņu un metālu ieguve
Atjaunojamā enerģija
Kuģniecība
Transports
Tabaka
Azartspēles

SEB ir pievienojusies vai publiski apstiprinājusi (parakstīšanas
gads):
• The UN Global Compact (2004) – pamatnostādnes uzņēmumiem, lai īstenotu ilgtspējības principus cilvēktiesību, darba
tiesību, vides un korupcijas apkarošanas jomā.
• The UNEP FI Principles for Responsible Banking (2019) – ilgtspējas pamatnostādnes bankām, lai pozitīvi ietekmētu sabiedrību,
integrējot Parīzes nolīgumu un ilgtspējīgas attīstības mērķus
savos mērķos un uzņēmējdarbības procesos. Skat. 45. lpp.
• The Net-Zero Banking Alliance, NZBA (2021) – SEB ir viena
no NZBA dibinātājām, kuras mērķis ir paātrināt globālās ekonomikas pāreju uz nulles emisiju līmeni līdz 2050. gadam.
• Net Zero Asset Managers initiative (2020) – apņemšanās atbalstīt mērķi līdz 2050. gadam panākt nulles siltumnīcefekta
gāzu emisijas.
• Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD
(2018) – ieteikumi brīvprātīgai ar klimatu saistītās finanšu
informācijas atklāšanai.
• The Principles for Responsible Investments, PRI (2008) – ANO
atbalstītie seši ieguldījumu principi, lai ieguldījumu praksē
iekļautu ilgtspējības aspektus.
• The Equator Principles (2007) – brīvprātīga sistēma aizdevējiem un aizņēmējiem projektu finansēšanas jomā.
• Poseidona principi (2020) – sistēma starptautiskās kuģniecības dekarbonizācijas veicināšanai.
• Responsible Ship Recycling Standards (2021) – bankas iniciatīva, lai nodrošinātu videi un sabiedrībai atbildīgu kuģu demontāžu un pārstrādi.
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ES regulējuma izstrāde
Lai īstenotu ES Ilgtspējīgu finanšu rīcības plānā noteiktās saistības,
ir pieņemti vairāki savstarpēji saistīti noteikumi, kuru mērķis ir novirzīt
kapitāla plūsmas uz ilgtspējīgu ekonomiku.

ES klasifikācijas sistēmā – Taksonomijas regulā – ir sniegtas
ilgtspējīgu saimniecisko darbību definīcijas un noteiktas prasības
ziņošanai par videi ilgtspējīgu saimniecisko darbību īpatsvaru
uzņēmumos, investīcijās vai kreditēšanas darbībās. SEB integrē
ES taksonomiju savā biznesa stratēģijā, procesos un procedūrās
(piemēram, jaunajās zaļo obligāciju pamatnostādnēs un klientu
ilgtspējības klasifikācijas modelī), kā arī produktu izstrādē un
klientu konsultēšanā attiecībā uz finansējumu un investīcijām
(skat. 22, 45, 49, 56, 62, 64.lpp).
SEB iekļauj ilgtspējas pārskatu ziņojumu prasības saskaņā ar
spēkā esošo Taksonomijas atklāšanas deleģēto aktu (skat. tālāk
tekstā Taksonomijas obligāto ziņojumu. Palielinoties ar taksonomiju saistīto datu pieejamībai, bankas un citas finanšu iestādes varēs
sniegt pilnīgus taksonomijas ziņojumus par saviem aktīviem, tostarp zaļo aktīvu rādītāju (GAR) un zaļo ieguldījumu rādītāju (GIR).

Ilgtspējīgu finanšu informācijas atklāšanas regula
(SFDR)
SFDR ir izstrādāta, lai investoriem būtu vieglāk atšķirt un salīdzināt ilgtspējīgas ieguldījumu stratēģijas un nodrošināt lielāku pārredzamību par to, cik lielā mērā finanšu produktiem ir ilgtspējīgas
iezīmes vai mērķi. Regulas pirmā daļa stājās spēkā 2021. gadā, un
gada beigās visi SEB Investment Management pārvaldītie fondi
tika iedalīti kategorijās atkarībā no tā, vai fonda mērķis ir ilgtspēja

ES taksonomijas ziņojumi
Kredītiestādēm galvenie ar taksonomiju saistītie snieguma
rādītāji būs zaļo aktīvu rādītājs (Green Asset Ratio, GAR), kas
parāda taksonomijai atbilstošu aktīvu īpatsvaru. Šādi aktīvi tiek
definēti kā aktīvi, kas atbilst taksonomijas kritērijiem, tostarp
visi būtiski veicina vismaz vienu no sešiem taksonomijas regulā noteiktajiem vides mērķiem.
Pilnīga GAR ziņošana ir nepieciešama no 2024. gada par
2023. finanšu gadu. Attiecībā uz 2021. finanšu gadu kredītiestādēm cita starpā ir jāziņo par taksonomijas prasībām
atbilstošo un neatbilstošo aktīvu īpatsvaru kopējos aktīvos.
Taksonomijai atbilstoši aktīvi attiecas uz saimnieciskajām darbībām, uz kurām attiecas Taksonomijas vides mērķi un kuras,
pamatojoties uz turpmākiem uzņēmuma/ieguldījuma saņēmēja Taksonomijas pārskatiem, ir iespējams definēt kā Taksonomijai atbilstošus aktīvus. Kredītiestāžu obligātās taksonomijas
informācijas atklāšanai jābalstās tikai uz informāciju, ko sniedz
uzņēmumi/emitenti. Tā kā nefinanšu uzņēmumi saskaņā ar
Taksonomijas regulu sāks ziņot 2022. gadā, finanšu iestādēm
ir ierobežota piekļuve šādai informācijai. Tomēr publisko informāciju un klientu zināšanas var izmantot, lai brīvprātīgi atklātu
taksonomijai atbilstošus aktīvus.
SEB taksonomijas ziņojumi attiecas uz SEB grupu. 2021. gada
obligātajā ziņojumā iekļauti mājsaimniecību hipotekārie kredīti,
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(9. pants jeb tumši zaļa krāsa), veicina ilgtspējas iezīmes (8. pants
jeb gaiši zaļa krāsa) vai neiekļauj ar ilgtspēju saistītus apsvērumus
ieguldījumu lēmumos (6. pants jeb pelēka krāsa). SEB ir iekļāvusi
informāciju savos fondu sarakstos un izveidojusi jaunas interneta
lapas, lai palīdzētu klientiem izprast, salīdzināt un uzraudzīt SEB
piedāvāto fondu ilgtspējas rādītājus.

ES Ilgtspējīgu finanšu platforma
ES Ilgtspējīgu finanšu platforma ir ekspertu grupa, kuras uzdevums ir konsultēt ES Komisiju par ES taksonomijas izstrādi un
piemērošanu.
SEB ir viena no divām Platformā pārstāvētajām Eiropas komercbankām. SEB ir aktīvi sadarbojies ar Ziemeļvalstu un Baltijas
banku asociācijām un to biedriem, lai dalītos ar jaunāko publisko
informāciju par progresu un apkopotu viedokļus par Taksonomijas
izstrādi. Platformas locekļi konsultē ES Komisiju arī šādās jomās:
• Taksonomijas izstrāde pārējiem četriem vides mērķiem
(papildus klimata pārmaiņu mazināšanai un pielāgošanai) –
bioloģiskā daudzveidība, ūdens un jūras resursi, piesārņojuma
novēršana un kontrole un aprites ekonomika
• Konceptuālās pamatnostādnes paplašinātai taksonomijai,
tostarp tādu darbību atklāšanai, kas ir kaitīgas vai kurām ir
maza ietekme uz vidi
• Sociālās taksonomijas konceptuālās pamatnostādnes.

Obligātais taksonomijas ziņojums
Aktīvi

Aktīvi, milj. SEK
2021-12-31

Daļa no visiem
aktīviem, %

618 756

19

Taksācijai atbilstoši aktīvi
Taksonomijai neatbilstoši aktīvi

–

–

Aktīvi, kas saistīti ar centrālajām valdībām,
centrālajām bankām un pārvalstiskām iestādēm

492 093

15

Atvasinātie finanšu instrumenti (riska ierobežošanas uzskaite)

973

0

–

–

350 692

11

6 745

0

Aktīvi, kas saistīti ar uzņēmumiem, kas nav
NFRDD2)
Tirdzniecības portfelis (ieskaitot atvasinātos
instrumentus, izņemot riska ierobežošanas
uzskaiti)
Starpbanku aizdevumi pēc pieprasījuma

1) Ziņojumā iekļauti dati tikai tādā apmērā, kādā ir sniegti dati par saimniecisko
darbību.
2) ES Nefinanšu ziņojumu sniegšanas direktīva, kas nosaka prasību par ilgstpējas
ziņojumu sniegšanu noteiktiem lieliem uzņēmumiem (>500 darbinieki).

kas identificēti kā Taksonomijas prasībām atbilstoši aktīvi,
pamatojoties uz pamatā esošajiem nodrošinājumiem (nekustamajiem īpašumiem). Citus Taksonomijai atbilstošus vai neatbilstošus aktīvus var identificēt, pamatojoties uz taksonomijas
ziņojumiem, ko uzņēmumi/emitenti sniedz, sākot ar 2022. gadu.

Brīvprātīgais taksonomijas ziņojums
SEB brīvprātīgo taksonomijas ziņojumu, skat. 209. lpp., grupa AR.

Sadarbība ar ieinteresētajām pusēm
Mēs sadarbojamies ar galvenajām ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu, ka mēs piešķiram
prioritāti vissvarīgākajiem jautājumiem. Visās mūsu ieinteresēto pušu grupās liela uzmanība
tika pievērsta ilgtspējai, jo īpaši klimata pārmaiņām gada laikā.

Klienti
Korporatīvajiem klientiem ilgtspējīgas finanses kļūst aizvien
svarīgākas konsultāciju, produktu un pakalpojumu jomā. Klienti
novērtē, ka SEB ir bijis spēcīgs finanšu partneris pandēmijas
laikā. Tomēr viņi pauda zināmu neapmierinātību par administratīvo slogu, ko bankas uzliek, veicot rūpīgus "pazīsti savu klientu"
(KYC) un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procesus. 2021. gadā SEB ieguva augstāko novērtējumu Prospera
aptaujā par ilgtspējas jautājumu konsultācijām starp ziemeļvalstu reģiona lielajiem uzņēmumiem un finanšu iestādēm.
Privātie klienti Zviedrijā ir ļoti aktīvi iesaistīti ilgtspējības
veicināšanā. SEB ikgadējā ilgtspējas aptaujā piedalījās vairāk
nekā 7000 klientu. Viņi minēja klimata pārmaiņas, tīru ūdeni un
sanitāriju, kā arī bioloģisko daudzveidību kā jomas, kurām SEB
ieguldījumu sabiedrība vēlas piešķirt prioritāti savā darbā. Turklāt klienti atzinīgi novērtēja uzlabotos mobilās bankas lietotnes
pakalpojumus, par ko liecina tās augsta lietošanas intensitāte.

saistītā aptauja parādīja, ka darbinieki kopumā jūtas labi
atbalstīti, zina, kā noteikt prioritātes saviem uzdevumiem, un
uzskata, ka banka ir spērusi lielus soļus uz priekšu tehnoloģiju un
sadarbības rīku jomā.
Skat. 26. lpp.

Ieguldītāji, akcionāri un analītiķi

Sabiedrība – regulatori, plašsaziņas līdzekļi un NVO

Investori, akcionāri un analītiķi joprojām pievērsa uzmanību
pandēmijas ietekmei, tomēr vairāk no ekonomikas atveseļošanās
viedokļa – gan attiecībā uz ieņēmumu pieauguma tempu, gan
uz to, kā mainīsies neto paredzamie kredītzaudējumi 2021. un
2022. gadā. Līdz ar dividenžu ierobežojumu atcelšanu 2021. gada
rudenī kapitāla repatriācija bija bieži apspriests temats. Novembrī
SEB izmaksāja papildu parastās dividendes, kā arī uzsāka akciju
atpirkšanas programmu. Spēcīgais noguldījumu pieplūdums un tā
ietekme uz SEB finansējuma struktūru un finansēšanas plāniem
bija temats gan pašu kapitāla, gan parāda investoru vidū. Ilgtspēja
joprojām bija viens no svarīgākajiem jautājumiem darba kārtībā.

SEB ir iesaistīta nepārtrauktā dialogā ar regulatoriem un
uzraugiem nacionālā un starptautiskā līmenī, divpusējās un
daudzpusējās sanāksmēs, kā arī dažādos nozares forumos. Gada
laikā uzmanība tika pievērsta, cita starpā, tēmām, kas saistītas
ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, klientu
aizsardzību un ilgtspēju, piemēram, ilgtspējas un klimata risku
integrēšanu procesos un informācijas atklāšanā. Mēs risinājām
dialogu ar nevalstiskajām organizācijām (NVO), patērētāju
interešu aizstāvju grupām un plašsaziņas līdzekļiem, izmantojot
tiešus dialogus, vietēja mēroga pasākumus, apaļā galda diskusijas un preses konferences. 2021. gadā gan plašsaziņas līdzekļu,
gan NVO vidū liela uzmanība tika pievērsta mūsu pieejai klimata
pārmaiņām un fosilajam kurināmajam, savukārt NVO vidū palielinājās iesaistīšanās bioloģiskās daudzveidības jautājumos.
Plašsaziņas līdzekļos pandēmija joprojām bija svarīgs temats,
ar uzsvaru uz ekonomikas atveseļošanu un atgriešanos darba
vietā. Galvenā uzmanība tika pievērsta arī krāpšanas un noziedzības novēršanai.

Darbinieki
SEB darbinieki ir iesaistīti, ļoti uzticas SEB nākotnei un vadībai,
jūtas droši, ka var izteikt savu viedokli, attīstīties un veicināt
pārmaiņas. Starp uzlabojamām jomām darbinieki atzīmēja starpfunkcionālo sadarbību, saziņu saistībā ar lēmumu pieņemšanu
un nepārtrauktu klientu pieredzes uzlabošanu. Ar pandēmiju

Mūsu piegādātāji
SEB ir izstrādājusi procedūras, lai novērtētu un izvēlētos
piegādātājus un darbuzņēmējus, balstoties uz finanšu, vides
un sociālajiem un vadības aspektiem. Šie aspekti ietver vidi,
darba praksi un cilvēktiesības, godīgu uzņēmējdarbības praksi
un ilgtspējīgu iepirkumu. Tie ir jāņem vērā iepirkumu lēmumos,
tāpat kā citi riska faktori un komerciālie aspekti.
Mēs uzraugām piegādātāju procesus un sniegumu, ja nepieciešams. Šie standarti ir aprakstīti SEB Piegādātāju rīcības
kodeksā. Lai noteiktu mūsu piegādātāju ilgtspējas riskus, SEB
sāk ar sākotnējo novērtējumu. Ilgtspējas riska līmenis katram

piegādātājam tiek noteikts atkarībā no valsts, nozares un
uzņēmējdarbības kritiskuma. Piegādātājiem, kuriem riska novērtējumā ir identificēts potenciāli paaugstināts riska līmenis,
tiek veikts padziļināts novērtējums. 2021. gadā SEB Group
Technology pastiprināja aptuveni 30 galveno piegādātāju pārbaudi, veicot padziļinātu novērtējumu un izvirzot stingrākas
ESG faktoru prasības to produktiem un pakalpojumiem.
2022. gadā tiks ieviests atjaunināts sākotnējā novērtējuma
rīks. Šis rīks ļaus veikt arī plašāku portfeļa pārskatīšanu.
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Klimata riska stratēģija
Klimata pārmaiņas kļūst arvien straujākas, un tās ir kļuvušas par mūsu paaudzes lielāko un steidzamāko izaicinājumu. SEB ir apņēmusies saskaņot savu stratēģiju ar Parīzes nolīgumu un veicināt pāreju
uz sabiedrību ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Kā bankai mums ir gan atbildība, gan spēja radīt
finanšu risinājumus, kas paātrina pāreju, vienlaikus atbalstot mūsu klientus. 2021. gadā mēs pastiprinājām centienus pārvaldīt ar klimata pārmaiņām saistītos riskus.
Šī ziņojuma mērķis ir sniegt pārredzamu pārskatu par mūsu
stratēģiju, lai samazinātu bankas ietekmi uz klimatu, un dalīties
ar mūsu riska pārvaldības procesu ar klimatu saistīto risku identificēšanai, novērtēšanai un pārvaldībai. Ziņojums ir sagatavots,
pamatojoties uz TCFD ieteikumiem, un aptver SEB grupu, tostarp
meitas uzņēmumu SEB Investment Management (ieguldījumu
sabiedrība). Ieguldījumu sabiedrības klimata ziņojums ir sniegts
69. lpp.

SEB ir unikālā pozīcijā, lai veicinātu pāreju
SEB mērķis ir veicināt ilgtspējīgāku sabiedrību, atbalstot mūsu
klientus un portfeļa uzņēmumus to mērķu sasniegšanā, kas saistīti ar klimatu. Mēs to darām, piedāvājot inovatīvus un ilgtspējīgus finansēšanas, konsultāciju un ieguldījumu risinājumus. Mums
kā bankai ir svarīga loma, lai novirzītu milzīgās investīcijas, kas
nepieciešamas pārejas īstenošanai.
Viens no svarīgākajiem klimata pārmaiņu problēmas risināšanas uzdevumiem ir lielu rūpniecības uzņēmumu pārveidošana
nozarēs ar būtisku oglekļa dioksīda pēdu, piemēram, elektroenerģijas ražošanas, transporta un būvniecības nozarē. SEB
kā ilggadējs Ziemeļvalstu lielo uzņēmumu galvenais finanšu
partneris un galvenais Ziemeļvalstu aktīvu pārvaldītājs ir unikālā
pozīcijā, lai atbalstītu klientus šajā pārveidē. Mēs piedalāmies
arī mazo un vidējo korporatīvo klientu pārveidē. Mēs uzskatām,
ka arī šajā segmentā varam radīt pievienoto vērtību klientiem,
izmantojot savu pieredzi, kas gūta, strādājot ar lielo uzņēmumu
pārveidi.

Mūsu klimata pārmaiņu stratēģija ietver iesaistīšanos aktīvā
dialogā ar klientiem, un pretī mēs sagaidām, ka mūsu klienti ir
pārredzami un dalās ar saviem pārejas plāniem un progresu.
SEB uzskata, ka iesaistīšanās un iekļaušana ir labākais veids, kā
panākt nepieciešamo pārveidi. Tomēr SEB pakāpeniski pārtrauc
saistības, ja pārliecība nesaskan.

Ambīcijas un mērķi
SEB ir definējusi trīs jaunus ar klimatu saistītus stratēģiskos
mērķus un ieceres, tostarp ir noteikusi virzienu, kā samazināt
fosilā kurināmā kredītu risku, un vienlaikus ir izvirzījusi ilgtspējīgu produktu, konsultāciju pakalpojumu un ieguldījumu attīstības
mērķus. Mērķi sīkāk izklāstīti 46. lpp. Metriku var apkopot šādi:
• Oglekļa dioksīda ekspozīcijas indekss – The Brown: Fosilā
kurināmā kredīta riska novērtēšana bankas enerģijas portfelī
• Ilgtspējīgas darbības indekss – The Green: Ilgtspējīga
finansējuma, ilgtspējīgu finanšu konsultāciju, investīciju videi
draudzīgās investīcijās un 9. pantā minēto finanšu ieguldījumu
produktu daļas pārvaldīto aktīvu apjoma mērīšana
• Pārejas koeficients – The Future: Novērtēt mūsu klientu
ietekmi uz klimatu un atbilstību Parīzes nolīgumam, klasificējot
mūsu kredītportfeli, izmantojot mūsu iekšējo klientu ilgtspējas
klasifikācijas modeli.
Šiem mērķiem un iecerēm tiks veikti papildinājumi un par tiem
tiks ziņots katru gadu.

SEB ir unikāla pozīcija, lai dotu savu ieguldījumu pārveidē, jo tā ir liela korporatīvā banka
2 726 mljrd. SEK kredītportfelis 2021. gada 31. decembrī
Uzņēmumi
1,473 mljrd. SEK

Nekustamais īpašums
414 mljrd. SEK

Mājsaimniecības
756 mljrd. SEK

Valsts pārvalde (83 mljrd. SEK)
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Mūsu kredītportfeļa ietekmes uz klimatu mērīšana
Lai izprastu SEB kredītportfeļa ietekmi uz klimatu, aktīvi
un klienti tiek analizēti no dažādiem aspektiem.

SEB kredītportfelis no lejupējas klimata
perspektīvas

3. Nozares ar ļoti ierobežotu vai pat pozitīvu oglekļa dioksīda
pēdu, piemēram, atjaunojamās enerģijas ražotāji.
4. Nozares, kas pašlaik nav iekļautas darbības jomā, jo to radītā
oglekļa dioksīda pēda nav būtiska. Šāds piemērs ir pakalpojumu
nozare.

Izpratne par bankas kredītportfeļa oglekļa dioksīda pēdu ir sākumpunkts, lai sāktu rīkoties klimata pārmaiņu jomā un izvirzītu
nozīmīgus stratēģiskos mērķus. Kā parādīts zemāk redzamajā
grafikā, SEB ir sadalījis savu korporatīvo un nekustamā īpašuma
kredītu portfeli kategorijās pa nozaru sektoriem. Pēc tam rūpniecības nozares tika iedalītas četrās kategorijās, pamatojoties uz
to vidējo oglekļa dioksīda pēdu:

Svarīgi atzīmēt, ka šīs kategorijas atspoguļo tikai nozaru vidējo
oglekļa dioksīda pēdu, nevis individuālo klientu oglekļa dioksīda
pēdu. Vienas nozares klientiem ir atšķirīga oglekļa dioksīda pēda
atkarībā, piemēram, no izmantotās tehnoloģijas un enerģijas avotiem. Klientu ietekme uz klimatu nākotnē var atšķirties vēl vairāk
atkarībā no to pārejas plāniem. SEB korporatīvo un nekustamā
īpašuma kredītu portfeļa sadalījums ir augsta līmeņa pārskats
par SEB kredītrisku no klimata perspektīvas.

1. Nozares ar būtisku oglekļa dioksīda pēdu. Tas ietver tādus
sektorus kā elektroenerģijas ražošana, transports, autobūve,
aviācija, būvniecība un lauksaimnieciskā ražošana.
2. Nozares ar nelielu oglekļa dioksīda pēdu, piemēram, nekustamais īpašums, kapitālieguldījumu preces, papīra masa un
papīrs, kā arī vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.

SEB korporatīvo un nekustamā īpašuma kredītu portfeļa sadalījums, atspoguļojot nozares oglekļa dioksīda pēdu
1,886 mljrd. SEK, kas veido 69% no kopējā kredītportfeļa, 2021. gada 31. decembrī

mljrd. SEK

Būtiska oglekļa dioksīda pēda
Transports
Pārtika un dzērieni1)
Elektroenerģijas ražošana: konvencionāla/jaukta2)
Automobiļu nozare
Nafta un gāze: saistībā ar augšupējām darbībām3)
Būvniecība
Ķimikālijas
Izrakteņu un metālu ieguve
Lauksaimniecība
Nafta un gāze: citi4)
Tekstilizstrādājumi
Cements

89

106

45
97

62

34
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

Neliela oglekļa dioksīda pēda
Nekustamais īpašums
Kapitālieguldījumu preces
Papīra masa un papīrs
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība
Ilglietojuma preces
Elektroenerģijas pārvade
Mežkopība

365

55

60
38

12 26
16

32

16

5 14

20

6 12 18
12 5 17

Pozitīva neto ietekme
Elektroenerģijas ražošana: atjaunojamie energoresursi
Vēja turbīnas

25

17

Kredīta riska veids
Aizdevums
Iespējamās saistības un tirdzniecības produkti

42

656 11

Nebūtiska oglekļa dioksīda pēda
Finanses un apdrošināšana
Services
Farmaceitiskie līdzekļi un veselības aprūpe
IT un plašsaziņas līdzekļi
Telekomunikācijas
Cits

420

172

112

80

109

53

42

28

20

22

20

19

10 16

187

108

55

43
38
26

70

1) Ražošana un vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība.
2) Uzņēmumi, kuru elektroenerģijas ražošanas struktūra nav
atjaunojamā enerģija vai ir atjaunojamās un neatjaunojamās enerģijas kombinācija.
3) Izpēte un ieguve, naftas atradņu pakalpojumi un ārzona.
4) Transports, izplatīšana un uzglabāšana, pārstrāde, mazumtirdzniecība un citi.
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SEB kredītportfelis no augšupējas klimata perspektīvas – Klientu ilgtspējas klasifikācijas modelis
Lai iegūtu precīzāku un detalizētāku priekšstatu par mūsu uzņēmumu un nekustamā īpašuma portfeļa ietekmi uz klimatu, mums
ir jāizvērtē katra klienta faktiskā ietekme uz klimatu. Šim nolūkam mēs esam izstrādājuši patentētu modeli – Klientu ilgtspējas
klasifikācijas modeli (CSC).
CSC modelis novērtē, cik lielā mērā klienta uzņēmējdarbība ir
saskaņota ar Parīzes nolīguma mērķiem klimata jomā. Modelis
tiek izmantots klientu sanāksmēs kā praktisks instruments, lai
apspriestu klientu pārejas plānus. CSC modelis turpmāk būs
gan uzņēmējdarbības stratēģijas, gan riska pārvaldības būtisks
komponents.
CSC modelis ir vērsts uz klientiem nozarēs, kurām ir būtiska vai neliela oglekļa dioksīda pēda. SEB ir izstrādājusi savu
metodoloģiju, lai novērtētu 32 nozaru apakšsektorus šajās divās
kategorijās. Šobrīd šīs metodoloģijas aptver aptuveni 70 % no
uzņēmumu un nekustamā īpašuma portfeļa kredītu riska.
Metodoloģijas balstās uz ES taksonomijā, Parīzes nolīgumā, kā
arī ES vai nacionālajos tiesību aktos un iniciatīvās noteiktajām
definīcijām, mērķiem un pārejas rādītājiem.
Lai veiktu novērtējumu, SEB apkopo informāciju par klienta bāzes gada un pašreizējām emisijām, kā arī tā īstermiņa (≤5 gadi),
vidēja termiņa (6-15 gadi) un ilgtermiņa (16 gadi-2050) emisiju
samazināšanas mērķiem salīdzinājumā ar bāzes gadu. Rezultātā
tiek iegūti četri datu punkti, kas ilustrē klienta pārejas procesu.

Pēc tam klienta pārejas process tiek salīdzināts ar to, kas nozarei
kopumā ir jāsasniedz, lai sasniegtu Parīzes nolīguma mērķus. Tad
katra klienta pārejas procesa datu punkta rezultāti tiek svērti
vienā galīgajā kopējā klienta klasifikācijā.
Ir piecas klientu klasifikācijas kategorijas:
Ilgtspējība: Uzņēmumi ar jau ilgtspējīgu uzņēmējdarbību un/
vai ar ļoti nelielām siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijām
Ar Parīzes nolīgumu saskaņota pāreja: Pārejas posmā esošie
uzņēmumi, kuru plāni ir saskaņoti ar Parīzes nolīguma mērķi
ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5°C (nulles SEG emisijas līdz
2050. gadam)
Pāreja: Pārejas posmā esošie uzņēmumi, kuru plāni ir saskaņoti ar mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz aptuveni 2°C
(nulles SEG emisijas līdz 2070. gadam)
Pakāpeniskas pārmaiņas: Uzņēmumi, kas ir pārejas posmā, bet
kuru plāni nav pielāgoti 2°C mērķim
Līdzšinējais stāvoklis: Uzņēmumi bez pārejas plāniem vai ar
ierobežotiem pārejas plāniem.
Zemāk redzamajā diagrammā ir attēlots fiktīva klienta pārejas
process no 2020. līdz 2050. gadam, salīdzinot to ar to, kas
ir nepieciešams, lai attiecīgā nozare kopumā īstenotu pāreju
atbilstoši Parīzes nolīguma prasībām.
Individuālās klasifikācijas rezultātā uzņēmums, kam ir ticams
un vērienīgs pārejas plāns, bet kas darbojas nozarē ar būtisku
oglekļa dioksīda pēdu, joprojām var tikt klasificēts kā uzņēmums,
kas atrodas pārejas posmā vai ar Parīzes nolīgumu saskaņotā
pārejas posmā.

Nozaru pārejas scenāriju paraugi un fiktīva klienta pārejas process
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Nozaru metodoloģiju izvēle CSC modelim

Klientu ilgtspējas klasifikācija – 2021. gada progress

Siltumnīcefekta gāzu emisiju datu pieejamība un precizitāte
dažādos uzņēmumos un nozarēs atšķiras.
Lieliem uzņēmumiem nozarēs, kurās ir noteiktas regulatīvās
robežvērtības vai kuras ietilpst ES taksonomijas darbības jomā
(piemēram, elektroenerģijas ražošana un automobiļu rūpniecība),
rādītāji bieži vien tiek publiskoti, un tas ļauj modelēt pārejas ceļus.
Citās nozarēs, piemēram, kapitālieguldījumu preču un pārtikas
pārstrādes nozarē, kur ar piegādes ķēdi saistītās emisijas ir nozīmīgas, datu pieejamība, lai gan uzlabojas, joprojām ir ierobežota.
Turpmāk tabulā ir parādīts, kādi rādītāji tiek izmantoti SEB modeļa
atsevišķām nozarēm.

CSC modelis tika izstrādāts 2020. gadā, un tas tika pārbaudīts
eksperimentālajā projektā, kurā piedalījās liels skaits klientu
nozarēs ar būtisku vai nelielu oglekļa dioksīda pēdu.
2021. gadā tika sasniegts ambiciozs mērķis – novērtēt 50
procentus no kopējā uzņēmumu un nekustamā īpašuma kredītportfeļa nozarēs, kurās oglekļa dioksīda emisijas pēda ir būtiska
vai neliela. Turklāt CSC modelis ir integrēts uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas procesā, ieviešot prasību klasificēt klientus
nozarēs ar būtisku oglekļa dioksīda pēdu.
Lai veicinātu kreditēšanu atbilstoši SEB ilgtspējas stratēģijai
un mērķiem, lielajiem korporatīvajiem klientiem ir ieviesta iekšējā finansējuma izmaksu korekcija, kas balstīta uz klasifikācijas
rezultātiem. Jaunam zaļajam finansējumam (kas atbilst kritērijiem, kuri noteikti Zaļo obligāciju pamatnostādnēs) tiek piešķirta
atlaide, savukārt jauniem aizdevumiem, kas modelī klasificēti kā
brūni vai oranži, tiek piemērots papildu maksājums.
Ne visu novērtējumu rezultātā tiek veikta klienta faktiskā klasifikācija datu trūkuma un/vai datu kvalitātes problēmu dēļ. No
novērtētā kredītportfeļa 60 procenti bija klasificēti līdz 2021.
gada beigām. Uzņēmumiem pakāpeniski uzlabojot ziņošanu par
klimatu, uzlabosies klasifikācijas kvalitāte un aptvērums.
Kad ir klasificēti atsevišķi klienti, rezultātus var apkopot portfeļa līmenī, lai parādītu, kādu ietekmi uz klimatu atstāj konkrēts
apakšportfelis (piemēram, SEB automobiļu vai elektroenerģijas
ražošanas portfelis) vai viss uzņēmumu un nekustamā īpašuma
kredītportfelis.
2021. gadā SEB ieviesa jaunu kredītportfeļa mērķi ar nosaukumu "Pārejas koeficients (Transition Ratio)". Šis koeficients
parāda SEB korporatīvo un nekustamā īpašuma kredītportfeļa
daļu, kas modelī klasificēta kā tumši zaļa, gaiši zaļa vai dzeltena.
Pārejas koeficients būs spēcīgs instruments stratēģisko mērķu
noteikšanai, lai turpinātu attīstīt SEB darbību saskaņā ar Parīzes
nolīguma mērķiem. Pārejas koeficients ir aprakstīts 46. lpp.
Līdz šim vērtīgākais novērtēšanas rezultāts ir bijis procesa
sniegtais ieskats izaicinājumos un iespējās, ar kurām saskaras
mūsu klienti, pārveidojot savu darbību. Tas ir ļāvis SEB klientu
vadītājiem iesaistīties konstruktīvā dialogā ar klientiem par viņu
pārejas plāniem un atbalstīt viņus ar konsultāciju pakalpojumiem
un finansējumu.
2022. gadā turpināsies klientu klasifikācija, un ilgtermiņa
mērķis ir paplašināt CSC modeli, lai aptvertu plašāku ilgtspējības spektru nekā klimats, piemēram, bioloģisko daudzveidību un
ūdeni.

Nozare

Rādītāji1)

Pārtika un dzērieni

1., 2. un 3. emisiju līmenis piegādes ķēde
un transports

Enerģijas ražošana

gCO2/kWh

Automobiļu nozare

gCO2/km

Naftas un gāzes nozare gCO2/MJ
Būvniecība –
infrastruktūra

1., 2. un 3. emisiju līmenis, piegādes ķēde

Ķīmiskās vielas

1., 2. un 3. emisiju līmenis, piegādes ķēde

Tērauds

Tonnas CO2 par tonnu neapstrādāta tērauda

Tekstilizstrādājumi

1., 2. un 3. emisiju līmenis, piegādes ķēde

Cements

Tonnas CO2 uz tonnu cementa

Nekustamais īpašums kWh/kvadrātmetrs
Kapitālieguldījumu
preces

1., 2. un 3. emisiju līmenis, piegādes ķēde

Pārtikas
mazumtirdzniecība

1., 2. un 3. emisiju līmenis, piegādes ķēde

Papīra masa un papīrs 1., 2. un 3. emisiju līmenis, transports
Ilglietojuma preces

1., 2. un 3. emisiju līmenis, piegādes ķēde

1) 1. emisiju līmenis (scope): Tiešās emisijas no uzņēmuma īpašumā vai kontrolē
esošiem avotiem. 2. emisiju līmenis (scope): Netiešās emisijas, ko rada uzņēmuma
iepirktā elektroenerģija, siltumenerģija vai tvaiks. 3. emisiju līmenis (scope): Netiešās
emisijas no avotiem, kas nav uzņēmuma īpašumā vai kontrolē, piemēram, saistībā ar
piegādes ķēdi.
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Ilgtspējas pārskats — Klimata ziņojums

Ar klimatu saistīto risku vadība un pārvaldība
SEB klimata risku vadība ir neatņemamam ilgtspējas vadības pamatnostādņu daļa.
Klimata risku pārvaldība ir vērsta gan uz fiziskajiem, gan pārejas riskiem.

Ar klimatu saistīto risku vadība

Termālo ogļu riska darījumu pārvaldība un samazināšana

Ar klimatu saistīto nozaru politika

SEB politika jau daudzus gadus ir nepiešķirt specializētu
finansējumu termālo ogļu raktuvēm. Banka arī izvairās no jaunu
darījumu attiecību uzsākšanas ar uzņēmumiem, kas pārvalda
termālo ogļu raktuves vai kuriem ir nozīmīga uzņēmējdarbība ar
oglēm kurināmas elektroenerģijas ražošanā (CFPP). Attiecībā uz
esošajiem klientiem SEB nefinansē jaunus projektus vai kapacitātes palielināšanu, kas saistīti ar ogļu ieguvi, ogļu raktuvju
paplašināšanu, saistītās infrastruktūras projektiem un jaunām
termoelektrocentrālēm, tostarp esošo staciju darbības laika
pagarināšanu un jaudas palielināšanu.
Kopumā tiek novērsta finansējuma sniegšana vai ieguldījumi
esošajos uzņēmumos, kuru ieņēmumi no ogļu ieguves un ogļu
enerģijas ražošanas veido būtisku daļu. Līdz 2025. gadam SEB
būs atteikusies no pašreizējiem klientiem, kuriem vairāk nekā
5% no ieņēmumiem ir no akmeņogļu ieguves vai elektroenerģijas ražošanas, izmantojot akmeņogles. Vācijai ir noteikts laika
ziņā ierobežots izņēmums, jo saskaņā ar Vācijas Likumu par
pakāpenisku ogļu izmantošanas izbeigšanu pakāpeniska izbeigšana tiks pabeigta līdz 2038. gadam.

SEB ir pieņēmusi nozaru politiku kā tematiskās vides politikas
apakšpolitikas, kas ir daļa no vispārējām ilgtspējas politikas
pamatnostādnēm. Šīs nozaru politikas ir izstrādātas, lai nodrošinātu, ka lēmumi par aizdevumiem un investīcijām veicina
SEB vispārējo ilgtspējas mērķu sasniegšanu. Politikas skaidro
SEB gaidas un ierobežojumus attiecībā uz finanšu pakalpojumu
sniegšanu un investīcijām uzņēmumos, kas iesaistīti noteiktās
darbībās. Kā noteikts Vispārējā kredītu politikā, visiem aizdevumiem jābūt saskaņā ar ilgtspējības nozares politikām.
Lai uzsvērtu SEB apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu, viens
no bankas Klientu akceptēšanas standartu (CAS) principiem
nosaka, ka "jāizvairās no klientiem, kas darbojas nozarēs ar lielu
negatīvu ietekmi uz klimatu un kam nav ticama plāna, kā pāriet
uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni". SEB CAS
ir aprakstīts 89. lpp.
2021. gadā SEB turpināja attīstīt un nostiprināt ar klimatu
saistīto politikas sistēmu, precizējot nozares politiku uzņēmumiem, kas darbojas fosilā kurināmā jomā, un ieviešot jaunu
nozares politiku uzņēmumiem, kas darbojas izrakteņu un metālu
ieguves nozarē. Šīs politikas pamatā ir Parīzes nolīgumā un ES
taksonomijā noteiktās darbības pamatnostādnes par ilgtspējīgu
praksi noteiktās nozarēs.
Kopumā SEB sagaida, ka klienti un portfeļa uzņēmumi šajās
nozarēs izstrādās pārejas plānus saskaņā ar Parīzes nolīgumu un
izstrādās publiskas vai ne publiskas politikas, kas atspoguļo šos
plānus.
Banka arī nosaka riska stratēģijas un portfeļu maksimālās robežas atsevišķiem apakšportfeļiem, ko tā pārskata katru gadu.

SEB nozares politika fosilā kurināmā jomā
2021. gadā tika pastiprināta SEB nozares politika attiecībā uz fosilo kurināmo tiek uzskatīta par vissvarīgāko politiku no klimata
viedokļa.
SEB ir ilgtermiņa attiecības ar korporatīvajiem klientiem, kuru
darbības ir saistītas ar fosilo kurināmo, piemēram, elektroenerģijas ražošana, izmantojot ogles, kā arī naftas un gāzes izpēte
un ieguve. Šī klientu bāze lielā mērā atspoguļo SEB vietējo tirgu
(Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Vācija un Apvienotā Karaliste)
enerģētikas un rūpniecības struktūru.
Tomēr, pārejot uz sabiedrību ar zemu oglekļa dioksīda emisiju
līmeni, šo kurināmo ieguve un sadedzināšana ir pakāpeniski jāsamazina un jāaizstāj. Tāpēc SEB ir pieņēmis stratēģiju attiecībā
uz šīs nozares klientiem, kas paredz pakāpenisku atteikšanos no
uzņēmumiem, kuriem nav ticama pārejas plāna, kas būtu saskaņots ar Parīzes nolīgumu.

64 — SEB 2021. gada ilgtspējas pārskats

Naftas un gāzes riska darījumu pārvaldība
un samazināšana
2019. gadā SEB definēja riska apetīti absolūtā izteiksmē naftas
un gāzes izpētes un ieguves un naftas atradņu pakalpojumu
segmentiem. Katru gadu tiek pārskatīta riska apetīte, to samazinot. 2020. gadā banka ieviesa arī ārzonas segmenta darbības
pārtraukšanas stratēģiju.
Bankas klientu portfelis, kas nodarbojas ar naftas un gāzes
augšupējām darbībām, sastāv no izpētes un ieguves (70%),
naftas atradņu pakalpojumu (17%) un jūras (13%), un kopējais
apjoms ir 53 mljrd. SEK.
SEB nepiešķirs finansējumu un neieguldīs projektos un aktīvos,
kas saistīti ar attiecībā uz vidi jutīgām teritorijām (piemēram,
Arktika) un netradicionālo naftas un gāzes ieguvi (piemēram,
naftas smiltis un hidrauliskā laušana). Turklāt banka neuzsāks
jaunas darījumu attiecības ar uzņēmumiem, kuru ieņēmumi no
darbības šajās jomās pārsniedz 5 procentus.
Pašreizējās darījumu attiecības ar šādiem uzņēmumiem tiks
pakāpeniski izbeigtas līdz 2030. gadam.
Pārejas periodā SEB mērķis ir sadarboties tikai ar tiem naftas
uzņēmumiem, kuriem ir viszemākās 1. un 2. emisiju līmenis, un
galvenokārt sadarboties ar esošajiem galvenajiem klientiem
vietējos tirgos.

Nozares politikas īstenošana, lai precizētu vēlamos
rezultātus
SEB savās nozaru politikās izmanto trīs dažādus ieviešanas
līmeņus, lai precizētu gaidas un prasības attiecībā uz finanšu
pakalpojumu sniegšanu uzņēmumiem un ieguldījumu veikšanu
tajos.
Ieviešana līmenis Apraksts

Piemērs

Vēlamie rezultāti Ja tiek konstatēta neatbilstība SEB vēlamajiem
rezultātiem, ir jāveic
pasākumi, kas laika gaitā
nodrošinās atbilstību. Tas
izraisa dialogu ar klientiem
emisijas, tostarp par viņu
plāniem un saistībām.

SEB sagaida, ka klienti un
portfeļa uzņēmumi izstrādā
ar Parīzes nolīgumu saskaņotu pārejas plānu 1., 2.
un 3. emisiju līmenis 3 SEG
attiecīgie mērķi.

Prasības

Neatbilstība pieprasa
aktīvus lēmumus par SEB
iesaistīšanos, ko pieņem
attiecīgā komiteja.

SEB pieprasa, lai kuģniecības
uzņēmumi atbilstu piemērojamajam energoefektivitātes
indeksam (EEXI vai EEDI) un
oglekļa intensitātes rādītājam (CII), ja piemērojams.

Ierobežojumi

SEB ierobežo finanšu
pakalpojumus uzņēmumiem, kas pārkāpj noteiktus kritērijus.

SEB nepiešķirs jaunu mērķfinansējumu ogļu raktuvēm
vai ar oglēm darbinātām
elektrostacijām.

Klienti tiek pārbaudīti atbilstoši nozares politikai, ņemot vērā
klienta riska darījumus un/vai klienta lielumu un iespējamos
ilgtspējas riskus.
Skat. 57. lpp., lai iegūtu plašāku informāciju par nozaru politiku un mūsu vadības pamatnostādnes.

Ar klimatu saistīto risku pārvaldība
Riska pārvaldībā tiek ņemti vērā divi klimatam raksturīgi riska
faktori: fiziskie riski un pārejas riski.
Fiziskos riskus rada gan akūti laikapstākļi, piemēram, plūdi,
sausums, meža ugunsgrēki un vētras, gan arī hroniskas klimata
pārmaiņas, piemēram, jūras līmeņa celšanās un temperatūras
izmaiņas. Šādas klimata pārmaiņas var izraisīt, piemēram, kaitējumu īpašumam vai piegādes ķēdes traucējumus. Finansiāli tas
var negatīvi ietekmēt klientu rentabilitāti, naudas plūsmu un aktīvu vērtību. Eiropā fiziskie riski ir nevienmērīgi sadalīti – ziemeļu
reģioni ir vairāk pakļauti plūdiem, bet dienvidu reģioni ir vairāk
pakļauti pārmērīgam karstumam un meža ugunsgrēkiem.

Fizisko risku galvenās kategorijas
Riska virzītājspēks

Potenciālā ietekme

Termiņš

Zemāks nodrošinājuma novērtējums neAkūti laikapstākļi
kustamā īpašuma portfeļiem teritorijās
(galvenokārt saistībā
ar plūdiem Ziemeļeiropā) ar paaugstinātu plūdu risku.
Paaugstināts saistību neizpildes risks
uzņēmumiem, kuru ražotnes atrodas
teritorijās ar paaugstinātu plūdu risku.
Izmaiņas pastāvīgos
laikapstākļos

Īstermiņa < 3gadi

Zemāks nodrošinājuma vērtējums
nekustamo īpašumu portfeļos zemās
piekrastes zonās.
Palielināts saistību neizpildes risks
uzņēmumiem ar globālām piegādes
ķēdēm.
Vidēja termiņa 3-10 gadi

Ilgtermiņa >10 gadi

Lai mazinātu fiziskos klimata riskus, ir nepieciešama pāreja
uz sabiedrību ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni. Mūsu
klientiem arī pati pāreja var radīt risku. Pārejas risks materializējas tādu notikumu rezultātā kā izmaiņas politikā un regulējumā
vai jaunas traucējošas tehnoloģijas. Tas var izpausties arī kā
tirgus noskaņojuma izmaiņas. Atkarībā no šo pārmaiņu rakstura,
ātruma un virziena pārejas riski, tāpat kā fiziskie klimata riski,
var ietekmēt uzņēmējdarbības modeļus, peļņas potenciālu un
aktīvu vērtību.
Galvenās pārejas risku kategorijas
Riska virzītājspēks

Potenciālā ietekme

Politika un regulējums

Oglekļa cenu pieaugums, kas ietekmē
atmaksāšanas spēju uzņēmumiem, kas
darbojas nozarēs, kurās tiek radīts liels
oglekļa dioksīda emisiju apjoms.

Termiņš

Tehnoloģijas

Straujais izrāviens zemu oglekļa emisiju tehnoloģijās, kas rada ar fosilijām
saistītus balasta aktīvus un tādējādi
ietekmē gan nodrošinājuma vērtību, gan
saistību neizpildes riskus attiecīgo nozaru (piemēram, enerģētikas, transporta,
izraksteņu un metālu ieguves, kā arī
ražošanas) uzņēmumiem.

Tirgus

Izmaiņas patērētāju vēlmēs attiecībā uz
alternatīvām ar zemu oglekļa dioksīda
emisiju līmeni, kas ietekmē uzņēmējdarbības modeļus (piemēram, mazāk
aviopārvadājumu, mazāk gaļas un
piena produktu, energoefektīvi mājokļi,
energoefektīvas ierīces).

Reputācija un tiesvedība Arvien vairāk tiesvedību pret uzņēmumiem ar noteiktām vides problēmām,
kas izraisa palielinātas izmaksas un
kaitējumu reputācijai, ietekmējot piekļuvi kapitālam un tādējādi arī saistību
neizpildes risku.
Īstermiņa < 3gadi

Vidēja termiņa 3-10 gadi

Ilgtermiņa >10 gadi
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Ar klimatu saistītie riski ir integrēti esošajās riska
pamatnostādnēs
SEB neuzskata ar klimatu saistītos riskus par atsevišķu riska
kategoriju, bet gan par riska faktoru, kas ietekmē jau pastāvošos
riska veidus, piemēram, kredītrisku, tirgus un nefinanšu risku.
Pašlaik tiek īstenota iniciatīva integrēt ar klimatu saistītos riskus
esošajās riska pamatnostādnēs, sākot ar kredītrisku.
Pārejas risks

Fiziskais risks

Kredītrisks

Energoefektivitātes standarti var radīt ievērojamas
pielāgošanās izmaksas un
samazināt uzņēmumu rentabilitāti, kas var izraisīt lielāku
saistību neizpildes varbūtību,
kā arī samazināt nodrošinājuma
vērtību.

Saistību neizpildes
risks un nodrošinājuma
vērtība var tikt ietekmēti
nozarēs vai ģeogrāfiskajās teritorijās, kas ir
pakļautas fiziskam riskam,
piemēram, paaugstināta
plūdu riska dēļ.

Tirgus risks

Pārejas riska virzītājspēki, oglekļa nodoklis, var izraisīt pēkšņu
vērtspapīru un atvasinājumu
pārcenošanu produktiem ar
augstu oglekļa saturu.

Būtiski fiziski notikumi var
izraisīt pārcenošanu vai
lielāku svārstīgumu dažos
tirgos.

Likviditātes
risks

Pēkšņa vērtspapīru balasta
aktīvu dēļ, var samazināt banku
augstas kvalitātes likvīdo aktīvu
vērtību, tādējādi ietekmējot
likviditātes rezerves.

Likviditātes risks var
tikt ietekmēts, ja klienti
(piem., apdrošināšanas
sabiedrības un finanšu
iestādes izņem lielas naudas summas, jo ārkārtēju
laikapstākļu dēļ.

Nefinanšu risks Changing consumer sentiment
regarding climate issues may
lead to reputation and liability
risks for the bank.
Reputational risk primarily
relates to financing or investing
in customers with a material
climate impact.
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Bankas darbība var tikt
traucēta, jo ekstremālu
laikapstākļu dēļ var tikt
nodarīti fiziski bojājumi
tās īpašumam, filiālēm un
datu centriem.

Pārejas riska ņemšana vērā kreditēšanas procesā
Nozares pārveide, kā arī ar ilgtspēju saistītie riski vienmēr ir
bijuši daļa no mūsu korporatīvo klientu kredīta analīzes, kā arī
svarīgs faktors kredīta apstiprināšanas procesā. 2021. gadā
mēs vēl vairāk koncentrējāmies uz ar klimatu saistītiem pārejas
riskiem kredīta analīzē. ESG faktoru speciālisti strādāja kopā
ar kredītu analītiķiem, lai precizētu metodoloģiju un izstrādātu
nozarei specifiskus norādījumus par būtiskākajiem jautājumiem,
kas jānovērtē klientiem nozarēs ar būtiska ietekme uz klimatu.
Pārejas riska analīzes uzmanības centrā ir mūsu klientu
informētība, gatavība un spēja pārvarēt izaicinājumus, ar kuriem
tie saskaras. Vai viņi izprot šo problēmu apmēru un vai viņiem ir
uzticami pārejas plāni, kas saskaņoti ar vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem? Vai viņi ir veikuši reālus pasākumus, lai pārvaldītu
problēmas, piemēram, finansējuma nodrošināšana ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā un tehnoloģiju jomā? Visbeidzot,
šo apsvērumu finansiālā ietekme tiek novērtēta un izteikta kā
iespējamā ietekme uz riska klasi, ko banka ir piešķīrusi attiecīgajam klientam. Īpaša uzmanība tiek pievērsta kapitālizdevumu
vajadzībām nākamajos 7 līdz 10 gados, atmaksas spēju un
refinansēšanas riskiem. Ar klimatu saistīto risku iekļaušana kredītu analīzē tiek pastāvīgi izvērtēts un tiks paplašināts, iekļaujot
arvien vairāk nozaru.
2021. gadā tika ieviesta prasība iekļaut skaidru pārejas riska
analīzi izvēlētu korporatīvo klientu kredīta analīzē, jo īpaši nozarēs ar būtisku ietekmi uz klimatu. Analīze ir daļa no šo klientu
ikgadējās pārskatīšanas, kas nozīmē, ka to izvērtē attiecīgā
kredītkomiteja un dokumentē kā daļu no kredīta lēmuma. 2021.
gada beigās banka bija pabeigusi pārejas riska analīzi klientiem,
kuru kopējais kredītrisks bija aptuveni 185 miljardi Zviedrijas
kronu.
Papildus atsevišķu uzņēmumu analīzei SEB veic arī to nozaru
portfeļu pārskatus, kuras saskaras ar īpaši lielām ar klimatu
saistītām problēmām, piemēram, autobūves un elektroenerģijas
ražošanas nozares. Šie pārskati tiek iesniegti Grupas Riska komitejai un Valdes Riska un kapitāla komitejai, kur ir definēti nozaru
uzņēmējdarbības stratēģijas un pieļaujamie riska līmeņi.

Klimata scenāriju analīze 2021. gadā
Klimata pārmaiņu radīto finanšu risku novērtēšana ir sarežģīta. Tā ietver fizisko un pārejas risku kombinētās ietekmes
novērtēšanu, ņemot vērā vairākus klimata scenārijus. Arī ar
klimatu saistīto risku laika perspektīva ir daudz ilgāka salīdzinājumā ar tradicionālo kredītu analīzi, kas parasti aptver vienu līdz
piecus gadus.

2021. gadā SEB turpināja pilnveidot metodoloģiju un rīkus ar
klimatu saistīto risku novērtēšanai dažādu klimata scenāriju apstākļos. Pārejas riska pilotprojekts naftas un gāzes nozarē 2020.
gadā tika paplašināts, iekļaujot arī elektroenerģijas ražošanas
portfeli. 2021. gadā kā pilotprojekts tika veikta Zviedrijas mājokļu hipotēku fizisko risku analīze.

Scenārijs – fiziskie klimata riski Zviedrijas mājokļu hipotēku kredītiem
Fiziskie klimata riski ievērojami atšķiras dažādos ģeogrāfiskajos reģionos pēc apdraudējuma veida. Kopumā fiziskie riski, ko
rada klimata pārmaiņas, Zviedrijā ir mazāki nekā vidēji Eiropā
un pasaulē. Plūdi un jūras līmeņa celšanās tiek uzskatīti par
galvenajiem fizikālā klimata riska avotiem Ziemeļeiropā, ne
tikai Zviedrijā ar 3000 km garu piekrasti. Zviedrijas dienvidu
piekrastes teritorijas ir vairāk pakļautas jūras līmeņa paaugstināšanās riskam nekā pārējā valsts daļa, jo Zviedrijas ziemeļu
daļā pēcleduslaikmeta zemes pacēlums lielā mērā pasargā
pret jūras līmeņa celšanos.
2021. gadā rekordaugsts nokrišņu daudzums izraisīja
spēcīgus plūdus Gēvleborgas un Dalarnas apgabalos Zviedrijas centrālajā daļā. Šādi plūdi konkrētos reģionos var kļūt
biežāki, ja globālie klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumi
nebūs pietiekami. Plūdi 2021. gadā būtiski neietekmēja SEB
aktīvu kvalitāti, tomēr biežāki plūdi varētu izraisīt nekustamā
īpašuma cenu kritumu samazināta pieprasījuma rezultātā vai
tiešu kaitējumu ieķīlātajam nodrošinājumam. Tas varētu arī palielināt apdrošināšanas izmaksas, jo prēmijas tiek pārcenotas
katru gadu, vai izslēgt plūdu radītos zaudējumus no vispārējā
apdrošināšanas seguma. Lai labāk izprastu šādu notikumu
potenciālo ietekmi, SEB 2021. gadā īstenoja fizisko klimata
risku pilotprojektu.
Portfeļa darbības joma un metode
Fiziskā riska pilotprojekta galvenā koncepcija ir saskaņot
SEB finansēto īpašumu atrašanās vietu ar plūdu un/vai jūras
līmeņa paaugstināšanās riskam pakļautajām teritorijām, lai
novērtētu SEB pakļautību riskam un iespējamo finansiālo
ietekmi. Analīzē tika izmantotas Zviedrijas Civilās aizsardzības
aģentūras (MSB) plūdu un jūras līmeņa celšanās kartes. Šajās
kartēs ir parādītas teritorijas gar ezeriem un ūdenstecēm, kas
tiktu appludinātas plūdos, kuri statistiski notiek reizi 100-200
gados, koriģējot tās atbilstoši klimata pārmaiņām nākotnē, kā
arī piekrastes teritorijas, kuras tiks appludinātas jūras līmeņa
celšanās dēļ. Konservatīvs pieņēmums par pilotprojektā
izmanto jūras līmeņa paaugstināšanos par diviem metriem, lai
gan tiek uzskatīts, ka šāds paaugstinājums nākamajā gadsimtā ir maz ticams pat tad, ja nākotnē tiks intensīvi izmantots
fosilais kurināmais.
Kopējais bruto riska darījums, kas pakļauts applūšanas
riskam, tiek lēsts 6,3 miljardu Zviedrijas kronu apmērā (aptuveni 1% no Zviedrijas hipotēku portfeļa). Kopējo riska pakāpi
lielā mērā mazina apdrošināšanas polises un citi pašvaldību
veiktie riska mazināšanas pasākumi, piemēram, pretplūdu

Izceltās zonas parāda, kur Zviedrijā pastāv plūdu risks.

aizsardzības infrastruktūra. Tāpēc finansiālā ietekme uz SEB
tiek uzskatīta par ļoti ierobežotul.
Rezultāti un secinājumi
Tiek pieņemts, ka applūstošajās teritorijās cenas samazināsies vismaz par 20% no īpašuma vērtības. SEB mājsaimniecību hipotekāro kredītu portfelis gada beigās sasniedza 594
miljardus Zviedrijas kronu. Aptuveni 10 % no kopējā portfeļa
atrodas 500 metru attālumā no krasta, kas norāda uz paaugstinātu risku gan plūdu riskam, gan jūras līmeņa celšanās riskam. Tomēr lielākā daļa piekrastes mājokļu Zviedrijā atrodas
vairāk nekā divus metrus virs jūras līmeņa.
Nākamais solis
Mēs turpināsim pilnveidot metodoloģiju, un fiziskā riska izmēģinājuma projekts tiks attiecināts arī uz citiem reģioniem un
portfeļiem.
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Scenārijs – pārejas risks elektroenerģijas ražošanas
portfelī
SEB ir izstrādājusi metodoloģiju, lai integrētu zinātniski pamatotus klimata scenārijus ar tradicionālākām kredītriska novērtēšanas pieejām. 2020. gadā metodoloģija tika izmēģināta
naftas un gāzes nozarē, un 2021. gadā tā tika attiecināta arī uz
elektroenerģijas (elektrības un siltuma) ražošanas nozari.
Metodoloģijas pārskats
SEB pārejas riska metodoloģija pārsvarā balstās uz augšupēju
novērtējumu, lai atspoguļotu to, ka pārejas risks atšķirīgi ietekmēs atsevišķus darījuma partnerus, pat vienas un tās pašas
nozares ietvaros. Pēc tam konkrētā darījuma partnera rezultāti tiek ekstrapolēti portfeļa līmenī. Novērtējumā netiek ņemti
vērā darījuma partnerim specifiski pārejas plāni, bet novērtēti
pārejas riski, pamatojoties uz status quo darbībām.
Konkrētā elektroenerģijas ražošanas metodika ir balstīta
uz oglekļa cenu, komunālo pakalpojumu sniedzēju ražošanas
struktūru un kopējo ražošanas struktūru attiecīgajos elektroenerģijas tirgos. Tā kā elektroenerģijas cena tiek noteikta
atbilstoši maznozīmīgu ražotāju izmaksām, oglekļa cenas
paaugstināšana galu galā novestu pie augstākas elektroenerģijas cenas.
Klimata scenāriji
Klimata scenārijs, kas izmantots pārejas riska novērtēšanai, ir
atjaunināts atbilstoši jaunākajam klimata scenāriju kopumam,
ko 2021. gadā publicēja Centrālo banku un uzraudzības iestāžu tīkls finanšu sistēmas ekoloģizācijai (NGFS). SEB ir izstrādājis arī pielāgotus īstermiņa scenārijus, lai novērtētu iespējamo
nekonsekventu pāreju. Galvenais eksperimentālajā pētījumā
izmantotais scenārijs bija straujš un negaidīts ES oglekļa cenas
pieaugums līdz 150 EUR par tonnu CO2.

Rezultāti un secinājumi
SEB kredītrisks pret elektroenerģijas ražošanas nozari gada
beigās sasniedza 139 miljardus Zviedrijas kronu. Aptuveni
20% no šī riska ir saistīti ar enerģijas ražošanu no fosilajiem
avotiem un enerģijas ražošanu no atkritumiem.
Energoapgādes uzņēmumu kredītspēja kopumā ir augsta,
tiem ir prognozējamas naudas plūsmas un augsti šķēršļi ienākšanai tirgū. Oglekļa cenas pieaugums ietekmētu komunālo pakalpojumu uzņēmumu vienības izmaksas proporcionāli oglekļa
saturam to ražošanas struktūrā. Klimata scenārijā komunālo
pakalpojumu sniedzēji ar augstu oglekļa intensitāti (piemēram, ogļu un naftas ražošanas uzņēmumi) izjutīs negatīvu
ietekmi uz naudas plūsmām un atmaksāšanas spēju. Tā kā SEB
kredītrisks attiecībā uz komunālo pakalpojumu uzņēmumiem,
kuru galvenās naudas plūsmas ir no ogļu/naftas ražošanas aktīviem, ir ļoti ierobežots, īstermiņa kredītriska ietekme uz SEB
portfeli arī izvēlētā scenārija gadījumā būtu ierobežota.
Analīzē galvenā uzmanība pievērsta oglekļa cenas šoka
īstermiņa ietekmei, un tāpēc tajā pieņemts, ka sistēmas ražošanas struktūra ir nemainīga. Paredzams, ka vidējā termiņā
un ilgtermiņā vispārējais ražošanas avotu īpatsvars mainīsies,
pārejot uz zema oglekļa satura tehnoloģijām, jo oglekļa cenas
pieaugums rada spēcīgu stimulu atjaunojamo energoresursu
izmantošanas paplašināšanai. Ilgāka termiņa ietekme uz bilanci šajā scenārijā lielā mērā ir atkarīga no pieņēmumiem par
kapitālieguldījumiem un mantoto ražošanas aktīvu vērtības
samazināšanos. Eksperimentālais projekts ietvēra arī ilgtermiņa simulācijas dažiem izvēlētiem padziļinātas izpētes gadījumiem. Šādas padziļinātas izpētes rezultāti liecina, ka straujš
oglekļa cenas kāpums ilgtermiņā nedaudz pasliktinās kredītu
kvalitāti, radot ierobežotus kredītu zaudējumus bankai.

Pārskats par SEB pārejas riska metodoloģiju
Uzņēmuma finanšu
pārskati un emisiju dati

Klimata scenāriji

Galvenie virzītājspēki
• Cena
• Tilpums
• Vienības izmaksas
• Kapitāla izdevumi
• Aktīvu vērtības

Ieguldījums

Ieguve
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Scenārijam pielāgoti
finanšu pārskati un kvalitatīvie rādītāji

Saite uz kredīta modeli

• Finanšu pārskati
• Kvalitatīvie rādītāji

Scenārijam pielāgota
riska klasifikācija

Klimata nostāja ieguldījumu pārvaldībā
SEB Investment Management (ieguldījumu sabiedrība) pārvalda 831 miljardu
Zviedrijas kronu (SEK) aktīvus ar SEB zīmi apzīmētajos kopieguldījumu fondos, un tās
mērķis ir samazināt ar klimatu saistītos riskus un nodrošināt pāreju uz ilgtspējīgiem
un zemas oglekļa emisijas fondu pārvaldības risinājumiem.
2020. gadā fonda sabiedrības valde pieņēma pastiprinātu
ilgtspējības politiku. Šī politika tika ieviesta 2021. gadā kopā ar
paziņojumu, kurā izklāstīta fonda kompānijas stratēģija veicināt
pasaules ekonomikas dekarbonizācijas paātrināšanu, vienlaikus
ievērojot savu galveno fiduciāro pienākumu nodrošināt pozitīvu
ilgtermiņa peļņu, kas koriģēta pēc riska. Ieguldījumu sabiedrības
mērķis ir saskaņot ieguldījumus ar Parīzes nolīgumu, bet tās mērķis ir jau līdz 2040. gadam sasniegt nulles siltumnīcefekta gāzu
emisiju neto līmeni. Turklāt mērķis ir pārorientēt kapitāla plūsmas uz klimata risinājumiem, pret klimata pārmaiņām noturīgiem
un pārejas uzņēmējdarbības modeļiem, kā arī pārtraukt ieguldīt
darbībās, kas negatīvi ietekmē klimata pārmaiņas. Ar aktīvu
līdzdalību un dialogu fonda sabiedrība veicina uzņēmējdarbības
modeļu noturību pret klimata pārmaiņām. Fondu sabiedrība ir
neto nulles aktīvu pārvaldītāju iniciatīvas dalībniece.

Netiešās ietekmes uz klimatu pārvaldība
ieguldījumos
Iesaistīšanās un izslēgšana
Saskaņā ar atjaunināto ilgtspējas politiku ieguldījumu sabiedrībai ir stingra pieeja fosilajam kurināmajam. Visi fondi izslēdz
uzņēmumus, kas iegūst vai pārstrādā fosilo kurināmo, tostarp
netradicionālo fosilo kurināmo, piemēram, naftas smiltis un
dziļjūras urbumus īpaši jutīgās teritorijās. Līdzīgi ierobežojumi
attiecas uz fosilā kurināmā ražošanu un sadali. Izņēmumi var tikt
piemēroti uzņēmumiem, kuriem ir skaidri mērķi un kuri uzrāda
aktīvus pārejas plānus saskaņā ar Parīzes nolīgumu.
SEB Investment Management svarīgs instruments ir tieša sadarbība ar uzņēmumiem klimata pārmaiņu jautājumos. Iesaistoties, ieguldījumu sabiedrība var paātrināt pārmaiņas un atbalstīt
uzņēmumus, lai tie savos uzņēmējdarbības modeļos iekļautu ar
klimatu saistītas stratēģijas un praksi.

Tas tiek darīts vai nu tieši ar uzņēmumiem, vai ar investoriem
kā starpniekiem. Fondu sabiedrība ir iesaistījusies dialogā ar
pasaules lielākajiem siltumnīcefekta gāzu emisijas uzņēmumiem,
izmantojot IIGCC Climate Action 100+. Skat. 51. lpp.

Fondu oglekļa dioksīda pēdas mērīšana
Oglekļa pēda ir viena no metodēm, kas ir pieejama, lai novērtētu
ar klimatu saistīto risku fondos. 2014. gadā SEB Investment Management paziņoja, ka dažos akciju fondos veiks oglekļa dioksīda
pēdas nospieduma mērījumus, jo tajā laikā datu kvalitāte un
kvantitāte bija ierobežota. Kopš tā laika ir izstrādāta datu kvalitāte, metodes un rīki. Lai gan mūsdienās arvien vairāk uzņēmumu ziņo ar klimatu saistītus datus, joprojām pastāv ierobežojumi
attiecībā uz to, kas tiek iekļauts aprēķinos, un oglekļa pēdas
rādītāji joprojām nesniedz pietiekamu ieskatu par iespējamo
apdraudējumu nākotnē.
No 2021. gada mēs izmantojam arī ISS ESG rīku Ilgtspējīgas
attīstības scenārijs (SDS). Scenārijs ir balstīts uz Pasaules
enerģētikas modeli un balstās uz kopējo atlikušo globālo oglekļa
budžetu, kas saskaņā ar Starptautiskās Enerģētikas aģentūras
(IEA) datiem sadalīts nozarēm un uzņēmumiem. Scenārijā ir
iezīmēts ceļš, kas pilnībā atbilst Parīzes nolīgumam: noturēt
globālās temperatūras paaugstināšanos krietni zem 2 grādiem
pēc Celsija un turpināt centienus, lai to ierobežotu līdz 1,5 grādiem pēc Celsija, kā arī sasniegt mērķus, kas saistīti ar vispārēju
piekļuvi enerģijai un tīrāku gaisu.
2021. gadā analīze tika veikta, pamatojoties uz 93% SEB
Investment Management akciju un korporatīvo obligāciju fondu
ieguldījumu. 2021. gada 31. decembrī veiktie mērījumi liecina,
ka temperatūra paaugstināsies par 1,7 grādiem pēc Celsija,
kas atbilst Parīzes nolīgumam. Mūsu apņemšanās un mērķis ir
vēlākais līdz 2040. gadam panākt nulles siltumnīcefekta gāzu
emisijas.
Skat. SEB Investment Management "Ilgtspējas pārskats – SEB
Investment Management" vietnē sebgroup.com

Par ilgtspējas pārskatu
Ilgtspējas pārskats attiecas uz SEB grupu, t.i., mātesuzņēmumu "Skandinaviska Enskilda Banken" AB (publ) un tā meitasuzņēmumiem. SEB sniedz pārskatus
saskaņā ar Zviedrijas Gada pārskatu likumu un Globālās pārskatu sniegšanas iniciatīvas (GRI Standards) pamatvariantu. Ziņojums ir saskaņots ar TCFD (Darba
grupa ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanai) un UNEP FI atbildīgas banku darbības principiem. Tostarp aplūkotās jomas ir klimats un vide, cilvēktiesības, darba tiesības un sociālās attiecības, kā arī korupcijas apkarošana. Valdei piemērotā dažādības politika ir aprakstīta Korporatīvās pārvaldības ziņojumā (skat. XX lpp.). SEB publicē ilgtspējas ziņojumus kopš 2007. gada. Šis ziņojums attiecas uz 2021. finanšu gadu. Iepriekšējais ziņojums tika publicēts 2021.
gada martā. Darbības jomā un robežās nav veiktas būtiskas izmaiņas. SEB auditors EY ir sniedzis savu atzinumu, ka likumā noteiktais ilgtspējības ziņojums ir
sagatavots saskaņā ar Zviedrijas Gada pārskatu likumu un ir veicis ierobežotu ilgtspējīgas attīstības ziņojuma pārbaudi saskaņā ar GRI standartiem, pamata
variantu. Kontaktpersona: Ilgtspējas direktors Hanss Beijers (Hans Beyer), tālr: +46 771 62 10 00, sebgroup.com.
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