Pytania zadane przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank
Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r. wraz z udzielonymi przez Zarząd odpowiedziami
1.

Christine Lagarde – prezeska Europejskiego Banku Centralnego ostatnio wspominała o dużej koncentracji
aktywów spółek i infrastruktury bazujących na spalaniu paliw kopalnych w portfelach kredytowych
i inwestycyjnych banków zarejestrowanych i prowadzących działalność w UE. Podkreślała też konieczność
klimatycznych stress testów, czyli stress testów niestandardowych zakładających podobny scenariusz jak
pandemia, tylko z powodów przeceny aktywów wysokoemisyjnych, tak jak widzieliśmy to na przykładzie
zmiany cen na rynkach gazu i ropy. Czy Zarząd lub Rada Nadzorcza Santander Bank Polska przeprowadziła
klimatyczne stress testy portfela kredytowego oraz portfela inwestycyjnego w 2019 roku, a jeśli tak, to proszę
o informację o procentowym udziale sektorów wysokoemisyjnych w tych dwóch portfelach banku.

2.

Ponieważ bank ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej swojego portfela do 2050 roku i zbieżność
z Porozumieniem Paryskim, mam pytanie, o ile zmniejszyły się emisje finansowane w banku Santander Bank
Polska (SCOPE3) w roku 2019 w porównaniu z analogiczną wartością z 2018 roku? Czy bank będzie co roku
raportował emisyjność swojego portfela kredytowego i inwestycyjnego oraz różnicę w porównaniu do roku
poprzedniego, aby umożliwić akcjonariuszom ocenę postępów we wdrażaniu strategii banku osiągnięcia
neutralności klimatycznej w 2050 roku?

3.

Czy deklaracja na temat 2030 roku o wygaszaniu umów na finansowanie producentów węgla obejmuje tylko
wydobycie, czy także wytwarzanie?
Pytanie zostało uchylone przez Przewodniczącego ZWZ jako niezgodne z regulaminem spółek handlowych,
bo nieodnoszące się do 2019 roku.

Udzielone odpowiedzi:
Michał Gajewski – Prezes Zarządu: Tak jak mówiłem na poprzednim naszym spotkaniu, sprawy
środowiskowe i klimatyczne są niezmiernie ważne nie tylko dla Santander Bank Polska, ale także dla całej
Grupy Santander. Santander Bank Polska poważnie podchodzi do publikacji danych niefinansowych. Robimy
to już od wielu lat. Obecnie działamy zgodnie ze standardem GRI w zakresie SCOPE 1 i 2. Mamy również
wpływ na redukcję emisji, które zaliczane są do zakresu 3, jednak prace nad raportowaniem tzw. SCOPE3
nadal trwają. Jest to ogromne wyzwanie, gdyż proces raportowania uzależniony jest także od pozyskiwania
danych od naszych klientów, którzy dopiero przygotowują się do tych wymogów. Planujemy w pełni wdrożyć
raportowanie w tym zakresie w ciągu wymaganych przez UE dwóch najbliższych lat. Również zgodnie z
deklaracją z ubiegłego roku całkowicie odstąpiliśmy od finansowania nowych kopalni węgla energetycznego
oraz nowych bloków energetycznych opartych na tym surowcu. Nasze zaangażowanie w spółkach, które
posiadają w swoim portfolio spółki węglowe zmniejszyło się o ponad 30%. Do 2030 roku planujemy całkowitą
redukcję ekspozycji banku wobec producentów węgla (mówimy tu o wygaśnięciu wszystkich umów, które
zawarliśmy w przeszłości). Od 2019 r. wszystkie nowo zawierane umowy finansowania spółek z sektora
energetyki zawierają klauzule, które wykluczają finansowanie z przyznanych środków nakładów
inwestycyjnych związanych z energetyką węglową. W 2019 roku wdrażaliśmy nowe, niewykorzystywane do
tej pory w Polsce instrumenty zielonego finansowania – kredyty ESG-linked. Jesteśmy obecni także poza
sektorem energetycznym. Przygotowaliśmy pierwsze korporacyjne zielone obligacje w sektorze mediów,
których głównym celem było zmniejszenie emisji CO2.
Zarząd nie udzielił wyczerpującej odpowiedzi na pytanie nr 2 z uwagi na jego szczegółowość i konieczność
dokonania stosownej analizy. Odpowiedź zostanie udzielona zgodnie z art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych
i podana do publicznej wiadomości zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

