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Fundusze inwestycyjne NN Investment Partners TFI od lat są zarządzane z uwzględnieniem czynników
środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego – ESG (environmental, social, governance). Ale ESG to nie tylko
element polityki inwestycyjnej, to również jeden ze strategicznych filarów rozwoju całej firmy. 

Od 2020 r. jednym z naszych priorytetów są inicjatywy ESG zgłaszane przez samych pracowników. Konkurs na
pomysły jak w codziennym życiu chronić środowisko, warsztaty zero waste, dzień bez samochodu, wsparcie
finansowe dla potrzebujących – to tylko niektóre aktywności spontanicznie zaproponowane przez nasz zespół, w
które zaangażowała się cała firma.

Często powtarzam, że w NN Investment Partners TFI długoterminowe oszczędzanie mamy w D.N.A. Dziś jestem
dumna z tego, że coraz głośniej daje o sobie znać również gen odpowiedzialności!

Małgorzata Barska

prezes NN Investment Partners TFI

Pożegnanie z plastikiem

Za nami pierwszy pełny rok kalendarzowy, w którym zrezygnowaliśmy z plastiku. Z sali konferencyjnych i z kuchni zniknęły
napoje w plastikowych butelkach. Kawy też już nie zaparzymy w kubkach z tego tworzywa - ani sobie, ani Gościom.
Zdecydowanie ograniczyliśmy również jednorazowe zużycie szkła. Zamiast wody w szklanych butelkach serwujemy
przefiltrowaną kranówkę w karafkach.







W 2019 r. wydatki na napoje w plastiku i w szkle ograniczyliśmy aż o 66%. Na picie w aluminiowych puszkach przeznaczyliśmy…
zero złotych! 

Tymczasem kto odwiedza nas przy ul. Topiel 12 w Warszawie zapewne pamięta, że jeszcze w 2018 r. widok koli w puszcze w
naszym biurze nie był rzadkością.

Telekonferencja zamiast samolotu

Szeroko rozumiany sektor lotniczy jest jedną z gałęzi
gospodarki, które najbardziej obciążają środowisko. To między
innymi dlatego zdecydowanie ograniczyliśmy wydatki na
podróże służbowe samolotem. W ubiegłym roku bilety lotnicze
kosztowały nas aż o 37%. mniej niż w 2018 r.! 

Uprzedzając Wasze pytanie – to nie jest efekt przerzucenia się
z klasy biznes na turystyczną ;) Po prostu latamy mniej. To nie
lada wyzwanie, biorąc pod uwagę, że blisko współpracujemy z
naszą centralą w Hadze. Ale daliśmy radę. Sprawy, które
wcześniej były omawiane podczas służbowych wyjazdów do
Holandii, staramy się załatwiać zdalnie.

Flota rodem z przyszłości

Podczas gdy na transporcie lotniczym trzeba oszczędzać, są
takie pojazdy, na które warto wydać więcej. Np. samochody z
napędem hybrydowym. Jak policzyliśmy, hybrydy w naszej flocie
przyczyniają się do spadku zużycia paliwa w l/km aż o 23 proc.,
w porównaniu z dieslami, które zostały nimi zastąpione.


45%

W 2018 r. mieliśmy 20 samochodów służbowych, w tym zero
hybryd. Na koniec 2019 r. jeździliśmy 10 hybrydami, a nasza
flota składała się z 23 aut.

Drzewa lepsze niż wydruki

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi to działalność
obwarowana
przepisami,
wymogami
nadzorczymi,
procedurami i procesami. W takich warunkach nie jest łatwo
zrezygnować z dokumentów w formie papierowej, a na pewno
nie da się tego zrobić z dnia na dzień. Mimo to, intensywnie
pracujemy nad wprowadzeniem wirtualnego obiegu
dokumentów. Jak? Prosty przykład to umożliwienie
pracownikom podpisywania faktur w formacie .pdf podpisem
elektronicznym bez konieczności ich drukowania.

Efekt? W 2019 r. wydaliśmy na papier o 16 proc. mniej niż w
2018 r. To trochę tak, jak gdybyśmy oszczędzili pięć drzew
przed wycięciem. 

I to mimo dość „papierochłonnego” wdrożenia - tylko w
ubiegłym roku – ponad 350 programów zabezpieczenia
emerytalnego – pracowniczych programów emerytalnych
(PPE) i pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Robimy to dla siebie, dla Was, dla przyszłych pokoleń. Dołączcie do nas!

