Akcjonariusz mniejszościowy:
Gratuluję po pierwsze bardzo dobrych wyników za zeszły rok. Gratuluję też stawiania na młodych i
dzisiejszej deklaracji Banku o tym, że kończy się finansowanie dla nowych projektów węglowych i
kopalni węglowych oraz, że Bank stawia na odnawialne źródła energii. To są na pewno pozytywne
kroki. Natomiast w raporcie Zarządu z działalności za zeszły rok zabrakło mi kompleksowego ujęcia
kwestii klimatycznych, które niewątpliwie w większym stopniu dotyczą młodych klientów Banku i
przyszłych pokoleń, chociaż oczywiście i wszystkich nas.
Przechodząc do pytań: czy Bank zamierza raportować emisje finansowalne z zakresu 3 (tzw. scope 3) i
jeśli tak, czy i kiedy wyznaczy cele redukcji emisji gazów cieplarnianych wynikające z emisji z zakresu 3.
Po drugie, Bank dotychczas nie określił swojego stanowiska jeżeli chodzi o zgodność z celami
Porozumienia Paryskiego i polityki klimatycznej jako takiej. Deklaracja z dzisiejszego dnia świadczy, że
jest jakieś myślenie w tym kierunku, natomiast jest dużo więcej sektorów wysokoemisyjnych niż tylko
węglowe i brak wizji co do tego, czy Bank zamierza być spójny z Porozumieniem Paryskim, w jakim
horyzoncie i jak szybko zamierza dostosować swoje portfolio kredytowe do Porozumienia Paryskiego,
więc tutaj pytanie czy i jak szybko to będzie robione. Dzisiejsza deklaracja dotyczyła project finance.
Wiemy, że w dzisiejszej bankowości bardzo niewiele instytucji nie posiada kryteriów dla project finance
(mówimy o corporate finance, emisjach obligacji dla przedsiębiorstw, gdzie mBank zajmuje trzecie
miejsce w Polsce . Kiedy Bank będzie rozszerzał kryteria na pożyczki korporacyjne i rynek obligacji?
Prezes Zarządu Cezary Stypułkowski:
Nasza deklaracja, która została sformułowana i dzisiaj opublikowana jest krokiem w kierunku bardziej
odpowiedzialnego zarządzania relacjami z podmiotami o potencjalnie wyższym poziomie emisji.
Jesteśmy jednakże realistami, funkcjonujemy w kraju, który jest w 90% oparty na węglu i tam gdzie
możemy się przyczynić naszym zaangażowaniem do obniżenia emisji w infrastrukturze, która jest
dostępna w Polsce, tam będziemy nadal partycypowali. Nie jesteśmy przygotowani dzisiaj do tego, aby
w tak detaliczny sposób deklarować nasze zaangażowanie i społeczną odpowiedzialność za poziom
emisji wygenerowanych przez poszczególne podmioty w najbliższych latach, nie zakładamy na tym
etapie limitów, które byłyby silnie powiązane, nie mamy w tym zakresie warsztatu dostatecznego i
mogę powiedzieć na razie tylko tyle, że nadal będziemy pracowali nad doskonaleniem naszego
warsztatu kredytowego w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności za poziom emisji dwutlenku
węgla. Pomijając kwestie tego, że nie jesteśmy prawnie zobowiązani, to jednakże czujemy się
społecznie odpowiedzialni, ale to nie jest warsztat w pełni dostępny w Banku , abyśmy mogli w sposób
systematyczny tu postępować. Jednocześnie w stosunku do podmiotów z którymi współpracujemy,
tam gdzie można podwyższyć sprawność i ograniczyć poziom emisji, będziemy starali się być
wspierającymi, niezależnie od tego, że te podmioty nadal funkcjonują w oparciu o węgiel. Wydaje mi
się, że w polskich warunkach bardzo radykalne podejście do tego byłoby nieuzasadnione.
Wiceprezes Zarządu Adam Pers:
Ja tylko dodałbym, że to jest krok bardzo konkretny, ale mBank historycznie nie był bardzo
zaangażowany w finasowanie sektorów „trujących” i to jest początek pewnej drogi. W 2015 roku
przyjęliśmy Strategię Odpowiedzialnego Biznesu, w zeszłym roku pojawiła się Polityka OZE zapowiedzieliśmy, że 500 mln zł przeznaczymy na finasowanie tej gałęzi przemysłu, 1 kwietnia startuje
nowa polityka , która mówi o ograniczaniu finasowania wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu, ale proszę
traktować nasz drugi krok, jako taką podróż, w której pewne nowe elementy będą się tu pojawiać, nie
wszystko od razu i nasi klienci też muszą być przygotowani, zgłosić zapotrzebowanie na finansowanie.
Jak powiedział Prezes 90% energetyki oparte jest na węglu, w sferze OZE my jesteśmy jednym z
większych graczy. Na to też proszę zwrócić uwagę.

