
  

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

INTESA SANPAOLO ÉS LUCART: AZ ESG-CÉLOKHOZ KAPCSOLÓDÓ 
INNOVATÍV ÁRFOLYAM-FEDEZET 

 
Az Intesa Sanpaolo bank megújítja együttműködését a Lucarttal, Európa egyik 

legjelentősebb, a Tenderly, Grazie Natural és Tutto Pannocarta márkáiról ismert 

papírcsoportjával, miután az elmúlt hónapokban aláírta a SACE Zöld garancia által 

támogatott és a fenntarthatósággal és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos konkrét célok 

eléréséhez kötött 10 millió eurós hitelét. 

 

Az Intesa Sanpaolo valójában olyan innovatív szerződést kötött a Lucarttal, amely a változó 

kamatláb felfelé irányuló kockázatának fedezésére szolgál, melyhez a hitelt indexálják, azzal 

a céllal, hogy a vállalat erényes fenntartható magatartását a származtatott ügylet feltételeinek 

javításával jutalmazza, amennyiben a hitel fenntarthatósági céljai teljesülnek.  

  

A fedezeti stratégia a Társaság fenntartható teljesítményét ösztönző különleges mechanizmust 

irányoz elő: amennyiben a Lucart nem éri el az előre meghatározott ESG-célkitűzéseket, úgy 

adományt kell küldenie egy mindkét fél által meghatározott nonprofit szervezetnek vagy 

egyesületnek, amely a Társaság fenntarthatósági politikájával összhangban álló, a társadalmi 

és fenntartható szférában megvalósuló projektek vagy kezdeményezések mellett vállal 

elkötelezettséget.  

 

Ez a struktúra tehát eltér az ESG-célkitűzéseket tartalmazó, gyakoribb kamatlábkockázat-

fedezeti ügyletektől, amelyek hagyományosan a fedezeti eszköz fix kamatlábának 

csökkentését vagy növelését foglalják magukban attól függően, hogy az ESG-célkitűzések 

teljesülnek-e vagy sem.  

A művelet így egy olyan innovatív elemmel gazdagodik, amely kettős társadalmi értéket 

teremt, és egy valódi kedvező dominóhatást indít el: egyrészt a Társaságot a fenntarthatósági 

célok elérésére ösztönzi, a célok teljesülése esetén a származtatott ügyletek feltételeinek 

javulásáért cserébe; másrészt a Társaság vállalja, hogy amennyiben a célok nem teljesülnek, 

adományt folyósít egy szociális és fenntartható projektekkel és kezdeményezésekkel 

foglalkozó harmadik szektorbeli (nonprofit) szervezetnek, amennyiben ezek a célok nem 

valósulnak meg. 

 

A tranzakciót az Intesa Sanpaolo IMI Corporate & Investment Banking divíziója 

bonyolította le Mauro Micillo vezetésével. 

 

Massimo Mocio, az Intesa Sanpaolo IMI CIB részlegének Globális banki és piaci 

vezetőhelyettese és felelőse azt nyilatkozta, hogy: „a tranzakció igazolja, hogy a 

termékinnováció - az ESG területén is - az IMI Corporate & Investment Banking divízió 

tevékenységének egyik alappillérét képezi, mivel lehetővé teszi a komplex fedezeti stratégiák 

alkalmazásának kiterjesztését, és azok összekapcsolását a kiváló ESG politikákat ösztönző 

rendszerekkel”. 

 



Andrea Fano, a Lucart Csoport pénzügyi igazgatója kijelentette, hogy: „napjainkban a 

Lucart Csoport pénzügyi eszközeinek jelentős része az ESG célkitűzésekhez kapcsolódik; 

örömmel tanulmányoztuk a terméket az Intesa Sanpaolo csapatával, és nagyon örülünk, hogy 

egy olyan innovatív tranzakciót kötöttünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy 

megszilárdítsuk az ESG kérdések iránti elkötelezettségünket”. 
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Intesa Sanpaolo  

Az Intesa Sanpaolo Olaszország legnagyobb bankcsoportja, amely a háztartások, a vállalkozások és a reálgazdaság 

számára referenciapontot jelent, és jelentős nemzetközi jelenléttel rendelkezik. Az Intesa Sanpaolo sajátos üzleti modellje 

miatt Európában vezető szerepet tölt be a Wealth Management, a Protection & Advisory területén, és erős digitális és 

fintech orientáció jellemzi. Egy hatékony és rugalmas bank, a vagyonkezelés és a biztosítás területén működő 

termékgyárak csoportvezetője. Az Intesa Sanpaolo ESG iránti határozott elkötelezettsége 2025-re 115 milliárd eurónyi, 

a közösség és a zöld átmenet számára elkülönített hatásfinanszírozást, valamint 500 millió eurós hozzájárulást irányoz 

elő a rászorulók támogatására, amelynek köszönhetően az Intesa Sanpaolo a világ egyik vezető bankjává válik a 

társadalmi hatás tekintetében. Az Intesa Sanpaolo 2030-ra nettó nulla kibocsátási kötelezettséget vállalt önmaga számára, 

2050-re pedig a hitel- és befektetési portfóliók, a vagyonkezelés és a biztosítási üzletág tekintetében. Az olasz kultúra 

elkötelezett támogatójaként a Gallerie d’Italia névre hallgató múzeumi hálózatot alakított ki, amely a bank művészeti 

örökségének és elismert értékű művészeti projektjeinek ad otthont.  

 
 
 

 


