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RBI  Tájékoztató a Zöld Kötvény Keretrendszerről 2020 

 

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG  
MINT ZÖLD KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ 

A Raiffeisen Bank International AG („RBI”) Ausztriát – ahol vezető 
kereskedelmi és befektetési bankként működik – valamint Közép- 
és Kelet-Európát tekinti hazai piacának. Üzleti tevékenységében 
egyre fontosabb szerepet játszanak a fenntarthatóság javítását 
szolgáló átfogó intézkedések. 

A klímára és a környezetre kedvezően ható pénzügyi 
projektek aktív támogatása mellett az RBI maga is kibocsát zöld 
kötvényeket a tőkepiacon. A bank fenntarthatósági stratégiája 
támogatja az ENSZ 2030-ig szóló, a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos programjában megfogalmazott célokat. 

MI AZ A ZÖLD KÖTVÉNY? 

Ahogy a „rendes” kötvények esetében, a zöld kötvénynél is tőkét 
vesz kölcsön az RBI a kötvényt jegyzőktől és fix kamatot fizet a 
futamidő során, majd lejáratkor visszafizeti a tőkeösszeget. 

A zöld kötvény annyiban különbözik a többi kötvénytől, 
hogy a kötvénykibocsátás nettó bevételét új és meglévő zöld 
hitelek finanszírozására illetve refinanszírozására fordítjuk. A zöld 
kötvény nettó bevételének a felhasználásáig, vagy amennyiben 
finanszírozható zöld hitel azonnali kihelyezése nem lehetséges, 
akkor átmenetileg az RBI pénzpiaci eszközökbe fekteti vagy 
készpénzben tartja a pénzt. 

MI AZ A ZÖLD HITEL? 

A zöld hitel klímával, egyéb környezetvédelemmel vagy 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ügyeket előmozdító 
projektekre és tevékenységekre vonatkozó, az RBI által biztosított 
finanszírozást jelent. A számos példa közül az energiahatékony 
épületek építését vagy szélerőműparkok finanszírozását 
említhetjük. 

Bizonyos követelményeket teljesíteni kell ahhoz, hogy a 
finanszírozás zöld hitelnek minősüljön. A finanszírozás célja az RBI 
keretrendszerében meghatározott alábbi kategóriák egyikébe 
kell, hogy essen: 
• megújuló energia 
• zöld épületek 
• energiahatékonyság 
• tiszta közlekedés 
• vízgazdálkodás és szennyvízkezelés 

A ZÖLD HITELEK KIVÁLASZTÁSI 
FOLYAMATA 

Hogy az adott hitel megfelel-e a zöld hitelek feltételeinek, esetileg 
kerül megállapításra az RBI szabvány hitelezési folyamata szerint. 
Amennyiben a hitel teljesíti a zöld hitel keretrendszerben foglalt 
feltételeket, az RBI Zöld Kötvény Bizottsága által történő  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
jóváhagyást követően a hitel bekerül a zöld hitel nyilvántartásba. 
Okleveles könyvvizsgáló ellenőrzi, betartásra kerül-e a hitelek 
zöld hitelként történő besorolásának a Raiffeisen Bank 
International AG Zöld Kötvény Keretrendszerében meghatározott 
folyamata. 

AZ RBI ZÖLD KÖTVÉNYEK KIBOCSÁ-
TÁSÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEI 

ZÖLD KÖTVÉNY KERETRENDSZER 

A Zöld Kötvény Keretrendszer az RBI feltételeit tartalmazza a 
kibocsátásból származó bevételek felhasználása, a kiválasztási 
kritériumok és a zöld finanszírozás monitorozása, valamint a zöld 
kötvények kibocsátásának bejelentése vonatkozásában. 

Az RBI Zöld Kötvény Keretrendszere a Zöld Kötvény Elvek 
nemzetközi szabványain alapul. Ez egy, a Nemzetközi Tőkepiaci 
Szövetség (ICMA) által kidolgozott szabályrendszert jelent, 
amelyet zöld kötvény kibocsátók önkéntes alapon 
referenciakeretként használhatnak. A Sustainalytics független 
fenntarthatósági ügynökség külső véleményében megerősítette, 
hogy az RBI Zöld Kötvény Keretrendszere megfelel az ICMA Zöld 
Kötvény Elveiben megfogalmazott követelményeknek. 
→http://www.rbinternational.com, a Befektetők | Bemutatók 
és webcastok | Zöld Kötvények menüpont alatt 
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AZ RBI ZÖLD KÖTVÉNY KERETRENDSZERE DIÓHÉJBAN: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS JELENTÉSEK 

 

A nagyfokú átláthatóság érdekében az RBI éves jelentés 
formájában tájékoztatót ad közre a zöld kötvények 
kibocsátásából származó bevételek felhasználásáról. A jelentés 
tájékoztatja a befektetőket arról, milyen környezetvédelmi 
szempontból megfelelő projektek finanszírozására kerültek 
felhasználásra a kibocsátásból származó bevételek, és 

betekintést nyújt a projektek környezetre gyakorolt pozitív 
hatásaiba (pl. CO2 csökkenés). A Zöld Kötvény Jelentés évente 
kerül közreadásra az RBI honlapján.  
→http://www.rbinternational.com, a Befektetők | Bemutatók 
és webcastok | Zöld Kötvények menüpont alatt 
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Éves jelentés: 

- pénzek felhasználása 

- környezeti hatás 
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JOGNYILATKOZAT 

A jelen dokumentumot (továbbiakban: Dokumentum) a 
Raiffeisen Bank International AG (továbbiakban: RBI) készítette 
azzal a kizárólagos céllal, hogy bemutassa az RBI „Zöld Kötvény 
Keretrendszer”-ét. A jelen Dokumentum kizárólag általános 
tájékoztató céllal kerül átadásra, és az abban foglalt információk 
nem tekintendőek teljeskörűnek. 
 
A jelen Dokumentumnak nem célja jogi vagy pénzügyi tanácsadás 
nyújtása, és nem értelmezendő ekképpen. Nem képez ajánlatot 
vagy felhívást értékesítésre, sem jegyzésre szóló ajánlatot vagy 
vásárlással kapcsolatos megkeresést, sem bármely értékpapírra 
vonatkozó ajánlást; továbbá a jelen Dokumentumban foglaltak 
nem képezhetik semmilyen szerződésnek vagy 
kötelezettségvállalásnak az alapját, és azokat nem hagyta jóvá 
semmilyen értékpapír-szabályozó hatóság. A jelen 
Dokumentumban foglalt információk nem veszik tekintetbe az 
átvevő befektetési céljait, pénzügyi helyzetét, vagy szükségleteit. 
 
A jelen dokumentum reklámnak tekintendő a Prospektus 
Rendelet (a 2017/1129 (EU) Rendelet) 2 (k) cikke alapján. 
 
A teljes és végleges kibocsátási dokumentációt és a jelen 
Kötvények kizárólagos jogi alapját a Végleges Feltételek, az 
Összefoglaló valamint az adott időről időre kiegészített 

alaptájékoztató (utalunk a Raiffeisen Bank International AG 
2020. július 17-én kelt 25.000.000.000 euró keretösszegű 
Hitelviszonyt Megtestesítő Értékpapír Kibocsátási Programjára) 
képezik. Az alaptájékoztató a (2020. július 17-én kelt) 
Regisztrációs Okmányból és a (2020. július 17-én kelt) 
Értékpapírjegyzékből áll. Minden dokumentum benyújtásra 
került a COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR 
FINANCIER ("CSSF") mint a luxemburgi pénzügyi felügyeleti 
hatóság részére benyújtásra kerültek, valamint ezen 
dokumentumok tekintetében az illetékes tagállami hatóságokat 
is tájékoztatták. Ezen dokumentumok ugyancsak közzétételre 
kerülnek a Kibocsátó honlapján (www.rbinternational.com) az 
"Investors / Information for Debt Investors" oldalon, továbbá a 
Bécsi Értéktőzsde honlapján (www.wienerborse.at) a 
http://www.wienerborse.at/listing/anleihen/prospekte/rbi.html 
linken, valamint a Kibocsátó székhelyén díjmentesen elvihető. 
Előfordulhat, hogy jelen tájékoztatás terjesztése egyes 
országokban nem megengedett vagy jogszabályi korlátozásokba 
ütközhet. A jelen tájékoztatáshoz hozzáféréssel bíró 
személyeknek szigorúan kötelező betartaniuk a helyi 
jogszabályokat és az esetleges jogi korlátozásokat. Az RBI nem 
vállal felelősséget a jelen dokumentum terjesztésével, 
elérhetőségével vagy birtoklásával kapcsolatban bármely 
joghatóság területén.

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
IMPRESSZUM ÉS KAPCSOLAT  

 

Kiadó, médiatulajdonos 
Raiffeisen Bank International AG 
Am Stadtpark 9 
1030 Wien 
Ausztria 
Telefon: +43-1-71 707-0 
Fax: +43-1-71 707-1715 
Weboldal: www.rbinternational.com 

Kérdés esetén forduljon a Csoport Befektetői Kapcsolatok 
főosztályhoz 
Telefon: +43-1-71 707-2089 
E-Mail: ir@rbinternational.com 
Weboldal: www.rbinternational.com → Investors 
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