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GREEN BONDS
Przykład zielonych obligacji wyraźnie wskazuje, iż strategia 
w zakresie ESG oraz kwestia zrównoważonego rozwoju 
stają się jednymi z fundamentalnych elementów 
kształtujących międzynarodowy rynek finansowy,  
w tym inwestycyjny. Trend ten jest znakomitą okazją 
do poszukiwania innowacyjnych form finansowania 
w sektorze deweloperskim.

Wyzwania zrównoważonego rozwo-
ju oraz strategia UE w zakresie 
ESG (Environment, Social, Gover-

nance) powodują, iż zagadnienia związane 
ze zrównoważonym finasowaniem nabierają 
coraz większej aktualności praktycznie we 
wszystkich sektorach gospodarki. Szeroko 
rozumiany sektor deweloperski również pod-
lega tym zmianom (transformacji) i w tym 
kontekście problematyka tzw. Climat Transi-
tion Finance staje się bardzo aktualna.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form 
zrównoważonego finansowania stają się 
obecnie zielone obligacje (Green Bonds), 
które obok Social Bonds, Sustainability 
Bonds czy też Sustainability-linked Bonds 

stanowią bardzo istotny element (oraz ka-
talizator) dla zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstw.

Czym są zielone obligacje?
Zielone obligacje są instrumentami dłuż-

nymi (emitowanymi, na gruncie polskich 
przepisów, na podstawie ustawy o obliga-
cjach z 2015 r.), które jednocześnie spełniają 
określone wymogi (standardy) wypracowa-
ne na międzynarodowym rynku finansowym, 
w tym w szczególności zawierają określony 
cel emisji, odnoszący się do realizacji inwe-

stycji, projektów lub działań wspierających 
określone obszary w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju. 

Standardy ICMA, CBI oraz 
European Green Bond Standard 
(EUGBS) w zakresie emisji 
zielonych obligacji
Głównymi podmiotami, które wypraco-

wały ww. standardy, są ICMA (Internatio-
nal Capital Market Association) oraz CBI 
(Climate Bonds Initiative). Wytyczne opraco-
wane przez ICMA są określane jako Green 
Bond Principles (GBP), natomiast wytycz-
ne opracowane przez CBI funkcjonują pod 
nazwą Climate Bonds Standard (CBS). 

Warto wskazać, iż obecnie na rynku finan-
sowym bardzo dużą popularnością cieszą 
się emisje zielonych obligacji oparte o stan-
dardy ICMA, czyli zgodne z Green Bond  
Principles. 

Z perspektywy Green Bond Principles jed-
ną z kluczowych kwestii związanych z emi-
sją zielonych obligacji jest przygotowanie 
tzw. ram zielonych obligacji (Green Bond Fra-
mework). Green Bond Principles wskazują 
ponadto, iż emisja zielonych obligacji musi re-
alizować określone cele związane z ochroną 
środowiska oraz zrównoważonym rozwojem, 

a w jej ramach winny zostać zastosowane 
transparentne procesy oceny i selekcji zielo-
nych projektów. Wytyczne te wskazują tak-
że na obowiązek transparentności w zakresie 
wydatkowania środków oraz na obowiązki in-
formacyjne w zakresie realizacji zielonych ce-
lów emisji. Kwestie te, w szczególności cele 
emisji oraz wybór „zielonych” projektów, pod-
legają zewnętrznej weryfikacji (tzw. Second 
Party Opinion) dokonywanej, przed przepro-
wadzeniem emisji, przez zewnętrzny podmiot 
certyfikujący (np. Cicero, Sustainalytics itp.). 
We wszystkich opisanych czynnościach emi-
tent zielonych obligacji może liczyć na pełne 
wsparcie dedykowanych doradców zewnętrz-
nych (w tym kancelarii prawnych mających 

doświadczenie w emitowaniu innowacyjnych, 
dłużnych instrumentów finansowych).

Na poziomie UE ramy prawne dla zielo-
nych obligacji zostały zawarte w propozy-
cjach zmian KE z zakresu ESG z lipca 2021 
roku (tzw. pakiet lipcowy) – w tym w szcze-
gólności w propozycji KE dotyczącej roz-
porządzenia w sprawie dobrowolnego 
europejskiego standardu zielonych obligacji 
– European Green Bond Standard (EUGBS). 
Pomimo iż standardy zawarte w ramach 
EUGBS mają, w dacie powstania niniejsze-
go artykułu, status projektu i nie stanowią 
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bezpośrednich ram dla dokonywania emi-
sji zielonych obligacji, warto wskazać, iż do-
celowo emisje oparte o regulacje EUGBS 
będą się charakteryzowały znacznym for-
malizmem, zarówno w zakresie wyboru zie-
lonych projektów (które będą musiały być 
zgodne m.in. z Taksonomią UE), jak i w za-
kresie następczej ścisłej kontroli wydatko-
wania środków z emisji przez dedykowany 
podmiot zewnętrzny (pełna lista wymogów 
formalnych jest oczywiście znacznie szer-
sza, jednak na potrzeby niniejszego artyku-
łu przywołujemy jednie wybrane elementy).

Zielone obligacje – innowacyjne 
źródło finansowania sektora 
deweloperskiego
Wyzwania związane z implementacją 

przez inwestorów strategii ESG oraz strategii 
ograniczania ryzyka inwestycyjnego (głów-
nie do obszarów zgodnych ze zrównoważo-
nym rozwojem) powodują, iż spełnianie przez 
sektor deweloperski celów transformacji kli-
matycznej, w tym realizacja projektów zwią-
zanych z powstaniem zielonych budynków 
(wraz z ich pozytywnym wpływem na śro-
dowisko i jakość życia użytkowników) oraz 
projektów związanych z poprawą efektyw-
ności energetycznej już istniejących budyn-
ków – stanowią dla ww. inwestorów bardzo 
intersujący obszar inwestycyjny (z pespekty-
wy emisji zielonych obligacji), a dla emitentów 
atrakcyjne źródło pozyskiwania finansowania.

Należy podkreślić, że zielone obligacje 
mogą być wykorzystywane do finansowania 

określonych realizacji, „zielonych” przedsię-
wzięć obejmujących bardzo szerokie spek-
trum działań – projekty te mogą obejmować 
m.in. następujące obszary: 
• budowa nowych niskoemisyjnych budyn-

ków oraz budowa nowych budynków efek-
tywnych energetycznie; 

• projekty dotyczące termomodernizacji 
i modernizacji energetycznej istniejących 
budynków; 

• projekty dotyczące wprowadzania do bu-
dynków rozwiązań zwiększających 
oszczędności w zakresie zużycia wody; 

• budowa i bieżące zarządzanie nowymi bu-
dynkami mającymi np. certyfikat BREEAM 
(na poziomie Very Good/Excellent) czy też 
LEED (Gold);

• projekty dotyczące odnowionych budyn-
ków, zmierzające do uzyskania certyfikacji 
tych budynków jako efektywnych energe-
tycznie.

Co warte podkreślenia, zagadnienia zielo-
nych budynków czy też „zielonych” projek-
tów w obszarze deweloperskim to zakres 
działań oraz projektów obejmujących 
wszystkie sektory działalności deweloper-
skiej, tj. zarówno deweloperów biurowych, 
jak i deweloperów logistycznych, dewelo-
perów sektora handlowego czy też dewelo-
perów mieszkaniowych (m.in. ekologiczne 
budownictwo społeczne, np. dedykowane 
seniorom).

„Greenium” (zielona premia)
Dodatkowym, bardzo interesującym 

elementem związanym z emisją zielo-
nych obligacji jest z pewnością kwestia 
tzw. greenium, czyli premii za „zielone” 
ustrukturyzowanie danej emisji obligacji. 
Z perspektywy inwestorów skłonność do do-
datkowej premii może być bowiem powiąza-
na z możliwością wykazywania przez nich 
zwiększonych wskaźników inwestycji w in-
strumenty inwestycyjne zgodne z założenia-
mi ESG. Kwestia „greenium” powiązana jest 
również z kwestiami wizerunkowymi istotny-
mi dla inwestorów oraz z określonymi kwe-
stiami regulacyjnymi wiążącymi inwestorów  

(m.in. z zarządzaniem strategią oraz ryzy-
kiem ESG), a także – co szczególnie istotne 
– z obserwowalnym istotnym zwiększonym 
popytem na zielone obligacje, w szczegól-
ności wśród inwestorów instytucjonalnych. 

Określone podmioty rynku finansowego 
zobowiązane są bowiem do tzw. raporto-
wania niefinansowego, wskazującego m.in. 
na wpływ prowadzonej działalności (inwe-
stycji) na zrównoważony rozwój (i środo-
wisko). Należy mieć również na uwadze, iż 
banki (często występujące jako inwesto-
rzy w procesach emisji zielonych obligacji)  

zobowiązane są docelowo do raportowania  
tzw. Green Asset Ratio.

Uwolnienie obciążonych 
aktywów
Bardzo istotną kwestią związaną z emisją 

zielonych obligacji jest możliwość „uwolnie-
nia” obciążonych aktywów emitenta (w tym 
obciążonych aktywów w grupie kapitało-
wej emitenta). Odpowiednio skonstruowa-
ne warunki emisji mogą bowiem umożliwić 
refinansowanie istniejącego zadłużenia (np. 
wynikającego z istniejących umów kredy-
towych) oraz doprowadzić do zwolnienia 
zabezpieczeń ustanowionych pierwotnie 
na aktywach spółki (emitenta). Taki mo-
del finansowania pozwala na odejście od 
struktury finansowania opartej o dług za-
bezpieczony i umożliwia uwolnienie obcią-
żonych aktywów (po uprzedniej spłacie 
istniejącego zadłużenia zabezpieczonego, 
głównie bankowego). W konsekwencji emi-
sja zielonych obligacji pozwala na znaczące 
zwiększenie wskaźników wolnych (niezabez-
pieczonych) aktywów emitenta (i jednocze-
śnie na obniżenie wskaźnika zabezpieczonej 
dźwigni dla danej spółki / grupy kapitało-
wej). Otwiera to bardzo szerokie możliwo-
ści dla zarządu emitenta (w szczególności 
CFO) do stosownego wykorzystania ww. 
wolnych aktywów.

Wnioski
Przykład zielonych obligacji wyraź-

nie wskazuje, iż strategia w zakresie ESG 

oraz kwestia zrównoważonego rozwoju 
(sustainability) stają się jednymi z funda-
mentalnych elementów kształtujących mię-
dzynarodowy rynek finansowy (w tym 
inwestycyjny). Trend ten jest znakomitą oka-
zją do poszukiwania innowacyjnych form 
finansowania w sektorze deweloperskim, 
w szczególności w formie zielonych obli-
gacji (Green Bonds). Rolą doradców jest 
dostrzegać te szanse oraz umożliwiać emi-
tentom budowanie, przy wykorzystaniu ww. 
instrumentów finansowania, istotnej przewagi  
konkurencyjnej.    n
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