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Generali posodablja svoje politike varstva podnebja


8,5–9,5 milijard evrov zelenih in trajnostnih naložb v letih 2021–2025



Opredelitev načrta poslovanja za popolno izključitev naložb in prevzemov nevarnosti v
zavarovanje v sektorju energetskega premoga v državah članicah OECD in drugod po svetu



Postopno razogljičenje portfelja neposrednih naložb za ogljično nevtralnost do leta 2050

Milano, 30. junij 2021 – Upravni odbor Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali), ki mu predseduje
Gabriele Galateri di Genola, je bil seznanjen z novo strategijo Skupine, ki obravnava podnebne
spremembe.
Nova strategija nadgrajuje in dopolnjuje strategijo, odobreno februarja 2018 in sprejema obsežnejše ukrepe
na področju naložb in prevzemov nevarnosti v zavarovanje, ključnih dejavnosti Skupine, s katerimi želimo v
prihodnje čim bolj zmanjšati vpliv na podnebje.
Glavni izvršni direktor Skupine Generali Philippe Donnet ob tem poudarja: »Skupina Generali danes
objavlja nove ambiciozne cilje svoje podnebne strategije skladno s svojo zavezo in usmeritvijo na tem področju
ter se pri tem opira na že dosežene rezultate. Zlasti smo uspeli predčasno preseči zastavljene cilje s 6
milijardami evrov naložb v zelene in trajnostne prakse v zadnjih treh letih. Verjamemo, da lahko zlasti zasebni
sektor igra ključno vlogo pri »pravičnem prehodu« v prihodnost z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov,
tako da javnim ustanovam pomaga pri sprejemanju potrebnih ukrepov.«

NEPOSREDNE NALOŽBE
Novi cilji vključujejo:
 Naložbe v zelene in trajnostne prakse v višini 8,5–9,5 milijarde evrov med letoma 2021 in 2025.
To je skladno s preteklim ciljem 4,5 milijarde evra med letoma 2019 in 2021, ki smo ga presegli že leto
pred zastavljenim rokom in je do konca leta 2020 znašal 6 milijard evrov.
 Vse strožja merila izključitve sektorja premoga s ciljem postopne, vendar popolne odprave
naložb v te dejavnosti. Nova strategija si prizadeva za popolno izključitev izdajateljev iz sektorja
energetskega premoga v državah članicah OECD do leta 2030 in drugod po svetu do leta 2040.
 Postopno razogljičenje portfelja neposrednih naložb za ogljično nevtralnost do leta 2050. To je
skladno s ciljem Pariškega sporazuma glede omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C nad
vrednostmi v predindustrijskem času in z zavezo, ki smo jo sprejeli kot del Zveze za ogljično nevtralne
naložbene portfelje. Kot del vmesnega cilja do leta 2025 bo Generali zmanjšal emisije ogljika v svojem
poslovnem portfelju (podjetniške obveznice, vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi) za 25 % in
nepremičninski portfelj uskladil z navedenim ciljem 1,5 °C.
PREVZEM NEVARNOSTI V ZAVAROVANJE
Novi cilji vključujejo:
 Zmanjšanje najmanjše trenutne izpostavljenosti sektorju energetskega premoga za doseganje
ničelne izpostavljenosti v državah članicah OECD do leta 2030 in drugod po svetu do leta 2038.
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 Nadaljnja prizadevanja za popolno izključitev zavarovanj s področja pretočnih aktivnosti na
področju nafte in plina. To vključuje zavezo za popolno opustitev zavarovanj nevarnosti, povezanih
z raziskavami in proizvodnjo fosilnih goriv iz naftnega peska, nahajališč skrilavca (nafta in plin) ter
pridobljenih na arktičnih območjih na kopnem in morju.
ANGAŽIRANOST DELEŽNIKOV IN ZAVZEMANJE ZA »PRAVIČEN PREHOD«
Novi cilji vključujejo:
 Zavezanost k angažiranju deležnikov pri ustvarjanju prihodnosti z ničelnimi emisijami in podpori
»pravičnemu prehodu«. Zaradi tega bo Generali do leta 2025 angažiral vsaj 20 ogljično intenzivnih
podjetij, v katera vlaga Skupina, da bo z njihovo pomočjo dosegel dejanske spremembe.
RAZOGLJIČENJE POSLOVANJA SKUPINE, S KATERIM BO GENERALI DOSEGEL NEGATIVNI
SEVALNI PRISPEVEK
Novi cilji vključujejo:
 Cilj negativnega sevalnega prispevka do leta 2040 z vmesnim ciljem nevtralnega vpliva na
podnebje do leta 2023.
 Do leta 2025 zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz pisarniških prostorov, podatkovnih
središč in voznega parka službenih vozil vsaj za 25 % glede na vrednosti iz leta 2019 na podlagi
znanstvenih dognanj;
 Nabavo električne energije iz 100-odstotno obnovljivih virov, če je to le mogoče, in nadaljnja
zavezanost k naložbam v energetsko učinkovitost.

Za več informacij obiščite spletno mesto.

GENERALI, d. d., ki je v Sloveniji prisotna od leta 1997, je vodilna mednarodna zavarovalnica v Sloveniji in del Skupine Generali.
Skupina Generali je eden največjih svetovnih ponudnikov zavarovanj in upravljanja premoženja. Ustanovljena je bila leta 1831,
prisotna je v 50 državah sveta, s skupnim prihodkom od premij, ki je leta 2020 presegel 70,7 milijard evrov. S skoraj 72.000
zaposlenimi po vsem svetu in 65,9 milijoni strank ima Skupina vodilni položaj v Evropi in vedno bolj pomembno pozicijo na
trgih Azije in Latinske Amerike. V Avstriji, Srednji in Vzhodni Evropi ter Rusiji Skupina deluje preko svoje regionalne pisarne v
Pragi. V 13 državah je ena izmed treh glavnih zavarovalnic. Ob zavezi k trajnostnemu delovanju, je Generalijeva ambicija postati
vseživljenjski partner svojim strankam, ki ponuja inovativne in prilagojene rešitve v edinstveni distribucijski mreži.
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