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zależnych i stowarzyszonych MetLife działa
w ponad 40 krajach i zajmuje czołową pozycję
rynkową w USA, Japonii, Ameryce Łacińskiej,
Azji i Europie oraz na Bliskim Wschodzie.
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Słowo wstępne Prezesa i Dyrektora Naczelnego
Znakomite firmy utrzymują się na rynku i odnoszą sukcesy, ponieważ nieustannie
dostosowują się do otaczającego je świata. W ciągu ostatnich 149 lat firma MetLife osiągnęła
pozycję jednego z największych na świecie ubezpieczycieli, zmieniając
się zgodnie z aktualnymi potrzebami klientów.
W 2016 r. podjęliśmy odważne działania w celu przekształcenia MetLife i przygotowania
firmy do odnoszenia sukcesów w różnych warunkach gospodarczych. Najważniejszym
z tych działań było wprowadzenie odświeżonej strategii korporacyjnej, która wzmacnia
nasze zaangażowanie w generowanie wartości na podstawie przewag konkurencyjnych.

Prezes i Dyrektor Naczelny
MetLife Steve Kandarian (z prawej)
oraz Wiceprezes Wykonawczy
i Dyrektor ds. Inwestycji Steve
Goulart (z lewej) odpowiadali
na pytania podczas spotkania
z pracownikami z okazji otwarcia
nowoczesnej siedziby Działu
Inwestycji w Whippany w stanie
New Jersey we wrześniu 2016 r.

Postępy poczyniliśmy także na innych frontach. Przygotowaliśmy się do wydzielenia naszego
amerykańskiego działu detalicznego przez utworzenie nowej spółki Brighthouse Financial,
która będzie się zajmować sprzedażą ubezpieczeń na życie i produktów rentowych klientom
indywidualnym w USA. Sprzedaliśmy także nasz kanał agencyjny firmie MassMutual. Krok po
kroku zmieniamy MetLife w elastyczną firmę o prostszej strukturze i bardziej skoncentrowaną
na celach.
Zmieniając sposób prowadzenia działalności, zwracamy baczną uwagę na oczekiwania
wszystkich naszych interesariuszy — klientów, akcjonariuszy, pracowników i społeczności,
wśród których działamy. Zobowiązujemy się do działania w sposób odpowiedzialny
i wywierania pozytywnego wpływu w skali globalnej. Nasze działania zostały docenione
w zeszłym roku, kiedy to firma MetLife została uwzględniona w Dow Jones Sustainability
North America Index — jednym z najbardziej prestiżowych zestawień firm dbających
o zrównoważony rozwój.
Spośród naszych ważnych osiągnięć w ubiegłym roku warto wymienić następujące:
•


Zwiększenie
portfela inwestycji prorozwojowych — m.in. w źródła odnawialnej energii,
tanie budownictwo, infrastrukturę i obligacje komunalne — do ponad 36 mld dolarów.

•

Uzyskanie nagrody Climate Leadership Award od amerykańskiej Agencji Ochrony
Środowiska za ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięcie
neutralności względem efektu cieplarnianego do końca 2016 r.

•

Uzyskanie oceny „A-” od CDP (poprzednio Carbon Disclosure Project) za
sprawozdawczość i zarządzanie w sprawach ochrony klimatu. Dzięki tej ocenie
MetLife plasuje się w górnym kwartylu rankingu CDP w kategorii „Przywództwo”
w branży usług finansowych.

•

Miejsce w pierwszym zestawieniu agencji Bloomberg dotyczącym wskaźnika
równouprawnienia płci w sektorze usług finansowych.

•

Jeden z najwyższych wskaźników zróżnicowania zarządu pod względem płci wśród firm
z listy Fortune 500, co potwierdzają Deloitte i Alliance for Board Diversity.

•

Wyróżnienie za „Wyjątkowe doświadczenia klientów” od J.D. Power Certified
Contact Center ProgramSM za obsługę kontaktów z klientami przez dział emerytur
instytucjonalnych.

•

Otwarcie najnowocześniejszej siedziby działu inwestycji w Whippany w stanie New Jersey,
która świadczy o tym, jak staramy się zapewniać wszystkim pracownikom zdrowe miejsca
do efektywnej pracy.

MetLife i Fundacja MetLife przyznały granty w wysokości 48 mln dolarów, w tym 30 mln
dolarów na włączenie finansowe, czyli pomoc osobom i rodzinom o niskich dochodach,
aby zapewnić im dostęp do bezpiecznych i przystępnych cenowo produktów oraz usług
finansowych.
Jestem przekonany, że w miarę swoich przekształceń MetLife nadal będzie wywierać
pozytywny wpływ na świecie i rozwijać się w sposób zrównoważony z korzyścią dla
wszystkich naszych interesariuszy.

Steven A. Kandarian
Prezes Zarządu
i Dyrektor Naczelny
MetLife, Inc.
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Najważniejsze
informacje w raporcie
Global Impact 2016
Tworzymy wartość: inwestujemy w społeczności
•

Inwestycje o wartości 26,2 mld dolarów w infrastrukturę
prorozwojową, w tym 16 mld dolarów w obligacje komunalne
wspierające tanie budownictwo, edukację i służbę zdrowia;
9,3 mld dolarów w niezbędną infrastrukturę komunikacyjną,
taką jak lotniska, drogi i porty; a także 900 mln dolarów*
w infrastrukturę energii odnawialnej.

•

Inwestycje ekologiczne o wartości 9,7 mld dolarów, w tym
udziały własnościowe w 37 farmach solarnych i wiatrowych,
56 nieruchomości z certyfikatami LEED, a także 2,6 mld* dolarów
inwestycji w projekty związane z energią odnawialną.

•

Inwestycje o wartości 1,8 mld dolarów w bezpośrednie
zaspokajanie potrzeb społecznych i mieszkaniowych rodzin
o niskich dochodach.

Dbamy o stabilność: zarządzanie ryzykiem i nadzór
•

•

•

•

Zostaliśmy uwzględnieni po raz pierwszy w Dow Jones
Sustainability North America Index (DJSI). DJSI to powszechnie
respektowany standard odpowiedzialności społecznej.
Indeks ten służy do monitorowania czołowych firm dbających
o zrównoważony rozwój. MetLife jest jednym z zaledwie ośmiu
ubezpieczycieli z Ameryki Północnej, którzy zostali uwzględnieni
w tym zestawieniu.
Wyróżnienie przez Deloitte i Alliance for Board Diversity za
jeden z najwyższych wskaźników zróżnicowania zarządu wśród
firm z listy Fortune 500. Według stanu z 31 grudnia 2016 r. 31%
członków zarządu stanowiły kobiety, a 23% przedstawiciele
mniejszości etnicznych i rasowych.
Zostaliśmy uwzględnieni w zestawieniu Bloomberg Financial
Services Gender-Equality Index, co odzwierciedla nasze
zaangażowanie na rzecz równości płci we wszystkich oddziałach.
Wzmocniliśmy nadzór nad globalną zgodnością z przepisami,
wdrażając nową hierarchię ryzyka, która umożliwia dokładniejszą
ocenę ryzyka przez pracowników wyższego szczebla
odpowiedzialnych za zgodność z przepisami oraz członków
zarządu.

Zaufany partner: zaspokajamy potrzeby klientów
•

Ponad 48 mld dolarów wypłaconych posiadaczom polis.

•

Szerzej zakrojony dialog z konsumentami: Pozyskaliśmy opinie
ponad 55 000 dotychczasowych i potencjalnych klientów
z całego świata.

•

Wdrożyliśmy pakiet czterech programów Net Promoter Score
w celu mierzenia zadowolenia klientów z różnych form interakcji.

•

Uzyskaliśmy wyróżnienie za „Wyjątkowe doświadczenia
klientów” od J.D. Power Certified Contact Center ProgramSM
za kanał telefonicznej obsługi na żywo w Centrum Kontaktu
Działu Rozwiązań Emerytalnych i Dochodowych MetLife.

Podmiotowość pracowników: jeden globalny zespół
•

Zintensyfikowaliśmy budowę zdrowych miejsc pracy —
otworzyliśmy najnowocześniejszą siedzibę główną Działu
Inwestycji z biurkami do siedzenia i stania, stanowiskami
wyposażonymi w bieżnie oraz ścieżkami do spacerowania
na zewnątrz budynku.

•

Wprowadziliśmy pierwszy regionalny Tydzień Prac na
rzecz Społeczności Lokalnych w regionie Europy, Bliskiego
Wschodu i Afryki (EMEA), w którym wzięło udział ponad
750 wolontariuszy.

•

Wprowadziliśmy nową formę rozwoju talentów — narzędzie do
przekazywania opinii o przełożonych mających co najmniej troje
bezpośrednich podwładnych.

Fundacja MetLife
•

MetLife i Fundacja MetLife przyznały granty w wysokości 48 mln
dolarów, w tym 30 mln dolarów na włączenie finansowe, czyli
pomoc osobom i rodzinom o niskich dochodach, aby zapewnić
im dostęp do bezpiecznych i przystępnych cenowo produktów
oraz usług finansowych.

•

Wolontariusze z MetLife przepracowali ponad 90 000 godzin na
całym świecie, co stanowi wzrost o ponad 25% w porównaniu
z poprzednim rokiem.

Wywieramy pozytywny wpływ: pozycja lidera
w dziedzinie zapobiegania zmianom klimatycznym
•

Jako pierwszy ubezpieczyciel pochodzący z USA osiągnęliśmy
neutralność względem efektu cieplarnianego.

•

Uzyskaliśmy nagrodę Climate Leadership Award od
amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska za ambitne
cele redukcji emisji gazów cieplarnianych.

•

Uzyskaliśmy ocenę „A-” od CDP (poprzednio Carbon Disclosure
Project) za sprawozdawczość i zarządzanie w sprawach ochrony
klimatu. Dzięki tej ocenie MetLife plasuje się w górnym kwartylu
rankingu CDP w kategorii „Przywództwo” w branży usług
finansowych.

•

W ramach programu angażowania pracowników MetLife Our
Green Impact zmobilizowaliśmy 8000 osób do działań na rzecz
środowiska.

*K
 wota 2,6 mld dolarów przeznaczona na projekty związane z energią odnawialną obejmuje wskazane 900 mln dolarów na inwestycje w infrastrukturę
energii odnawialnej.

4

Nasze cele
związane
z inicjatywą
Global Impact
W 2015 r. firma MetLife wyznaczyła sobie cele
dotyczące interakcji z pracownikami, klientami,
dostawcami, społecznościami i środowiskiem.
Jest to nasz pierwszy raport z postępów w ich
osiąganiu. Planujemy coroczną publikację
sprawozdań odzwierciedlających pozytywny
wpływ, jaki staramy się wywierać na świat.

Zgodność z Celami zrównoważonego rozwoju ONZ
MetLife przyczynia się do realizacji Celów zrównoważonego rozwoju
ONZ w ramach działalności operacyjnej i inicjatyw globalnych.
W niniejszym raporcie wyjaśniamy, jak nasze działania przyczyniają
się do osiągania Celów.
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POSTĘPY

Cele
w zakresie
zarządzania
ryzykiem
i etyki

Krzewienie zdrowej kultury postępowania
z ryzykiem przez zachęcanie pracowników do
ukończenia szkolenia z zarządzania ryzykiem „Trzy
linie obrony”.

Zgodnie z założeniami. Według stanu z 31 grudnia 2016 r. szkolenie ukończyło
98% pracowników.

Zarządzanie ryzykiem zgodnie z zatwierdzonymi
oświadczeniami w sprawie gotowości do
podejmowania ryzyka.

Zgodnie z założeniami. Oświadczenia w sprawie gotowości do podejmowania
ryzyka umożliwiają kierownictwu i zarządowi orientację w poziomie ryzyka,
jego pomiar oraz zarządzanie nim. Oświadczenia w sprawie gotowości do
podejmowania ryzyka podlegają corocznym przeglądom.

Cele związane
z klientami

Wdrożenie pakietu programów Net Promoter
Score w celu mierzenia zadowolenia klientów
z różnych form interakcji.

Osiągnięty. W 2016 r. firma MetLife wdrożyła program NPS 360, który obejmuje
cztery rodzaje badań NPS.

Wykazanie wzrostu lojalności klientów
odzwierciedlonego w wynikach NPS i utrzymania
klientów.

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. wyniki transakcyjnego NPS wzrosły
w odniesieniu do większości rynków i punktów kontaktu.

Krzewienie ujednoliconej kultury zdrowia w całej
firmie z wykorzystaniem programów wellness
w każdym kraju.

Zgodnie z założeniami. Wdrożyliśmy różne programy, w tym ponad 200 inicjatyw
Wellness for Life w 44 krajach, konkurs Global Corporate Challenge promujący
zdrowie i dobre samopoczucie w regionie EMEA, przeprowadziliśmy rebranding
globalnych programów na rzecz dobrego samopoczucia, a także rozwinęliśmy
komunikację z pracownikami.

Zadbanie o to, by wszyscy pracownicy MetLife
dbali o zdrowie i mieli dostęp do wartościowych
lokalnych planów oraz programów w tym zakresie.

Zgodnie z założeniami. W ramach dwóch inicjatyw globalnych przekazywaliśmy
informacje na temat zdrowia, a programy w 43 krajach stwarzały okazje do
wyrabiania zdrowych nawyków oraz udziału w szczepieniach i badaniach
przesiewowych.

Krzewienie kultury współpracy, w której wszyscy
pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć
w działaniach Zespołów ds. różnorodności
i współpracy (DBRN).

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. zespoły DBRN na całym świecie umożliwiały
swoim członkom rozwój osobisty i zawodowy oraz nawiązywanie kontaktów,
a także zapewniały wzajemne wsparcie i możliwość działania na rzecz
społeczności.

Uzyskiwanie 10-procentowego wzrostu udziału
mniejszościowych dostawców corocznie do
roku 2020.

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. liczba mniejszościowych dostawców,
z którymi współpracowaliśmy, wzrosła o 16%. Łączne wydatki firmy na
zakup u mniejszościowych dostawców wyniosły 10,6%.

Dążenie do udziału dostawcy mniejszościowego
w 100% inicjatyw związanych z pozyskiwaniem
dostawców.

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. 90% zapytań ofertowych MetLife było
kierowanych do co najmniej jednego dostawcy mniejszościowego.

Wdrożenie programu mentoringowego dla
dostawców mniejszościowych w celu osiągnięcia
15-procentowego rozwoju programu do 2020 r.

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. został wdrożony program mentoringowy dla
dostawców mniejszościowych, w wyniku którego 40% uczestników wybrano
jako dostawców. Działania na rzecz osiągnięcia lub przekroczenia celu do 2020 r.
przebiegają zgodnie z założeniami.

Cele
Fundacji
MetLife

Przekazanie w ciągu pięciu lat (od 2013 r.)
200 mln dolarów na zwiększanie dostępności
wartościowych usług finansowych niezbędnych
do poprawy standardu życia ludzi na całym
świecie.

Zgodnie z założeniami. Do końca 2016 r. przekazaliśmy ponad 123 mln dolarów
z docelowej kwoty 200 mln dolarów.

Cele
ekologiczne

Osiągnięcie poziomu neutralności względem
efektu cieplarnianego w 2016 r. i na przyszłość.

Osiągnięty. Firma MetLife osiągnęła neutralność względem efektu cieplarnianego
w 2016 r. dzięki wdrożeniu sposobów oszczędzania energii, redukcji podróży
służbowych oraz wspieraniu projektów na rzecz zmniejszania emisji gazów
cieplarnianych i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Zmniejszenie łącznego zużycia energii we
wszystkich obiektach firmy na całym świecie o 10%
do 2020 r. względem roku odniesienia 2012.

Zgodnie z założeniami. MetLife nadal redukuje zużycie energii w ramach
projektów rozbudowy i modernizacji obiektów.

Zmniejszenie lokalnych emisji dwutlenku węgla
o 10% do 2020 r. względem roku odniesienia 2012.

Działania przebiegają zgodnie z założeniami i obejmują projekty na rzecz
efektywności energetycznej, najlepsze praktyki w miejscu pracy, konsolidację
nieruchomości oraz wykorzystanie narzędzi do współpracy w celu redukcji
podróży służbowych.

Wymaganie od 100 największych dostawców
MetLife ujawnienia poziomów emisji gazów
cieplarnianych oraz działań podejmowanych
w celu ich minimalizacji do 2020 r.

Zgodnie z założeniami. W 2016 r. firma MetLife skłoniła 70 dostawców, w tym po
raz pierwszy niektórych dostawców międzynarodowych, do ujawnienia działań
na rzecz zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem
formularza CDP. Będziemy nadal wywierać na nich wpływ w celu wspólnego
osiągania celów ekologicznych.

Cele związane
z pracownikami

Cele związane
z różnorodnością wśród
dostawców

* Bardziej szczegółowy opis naszych postępów został przedstawiony w naszym pełnym raporcie dostępnym pod adresem metlifeglobalimpact.com.
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Dbamy
o stabilność
Zarządzanie ryzykiem i nadzór
Kultura zarządzania ryzykiem, etyki
i rzetelności MetLife jest zintegrowana z tkanką
organizacji — co o
znacza, że pracownicy
na wszystkich szczeblach i we wszystkich
działach odpowiadają za przestrzeganie
standardów.
Nieustannie oceniamy nasze praktyki
zarządzania ryzykiem oraz etyczne
i dostosowujemy je do strategii korporacyjnej.
Stosujemy rygorystyczne środki kontroli nad
zarządzaniem ryzykiem, aby chronić aktywa
klientów i dotrzymywać obietnic po upływie
dziesięcioleci.
Dzięki temu podejściu nasi klienci ufają, że
przejmiemy za nich ryzyko, tak by oni nie
musieli go ponosić.
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Jak wcielamy w życie zasady etyczne?

Kodeks etyczny MetLife

Nacisk na przestrzeganie zasad etycznych i rzetelność
w MetLife jest odczuwalny przez wszystkich pracowników od
pierwszego dnia. Prosimy ich o zapoznanie się z Kodeksem
etycznym i ukończenie szkolenia z takich dziedzin jak Kodeks
etyczny, zarządzanie ryzykiem, zwalczanie prania brudnych
pieniędzy oraz zabezpieczenia informatyczne.

Nasze oczekiwania dotyczące
należytego postępowania w biznesie
oraz etycznego podejmowania
decyzji określiliśmy jasno
w Kodeksie etycznym MetLife.
Kodeks jest dostępny w ponad
20 językach i stanowi przewodnik
dla każdego pracownika MetLife.
Odzwierciedla on podstawowe
wartości firmy i zawiera jasne
wytyczne dotyczące przestrzegania
najwyższych standardów etycznego
postępowania.

W reakcji na wyniki Globalnej ankiety nt. etyki z 2015 r.
rozpoczęliśmy ciągłą kampanię zwiększania świadomości
pracowników i zachęcania ich do zgłaszania zastrzeżeń.
Przygotowaliśmy też „Kompas etyczny” — zestaw narzędzi
zachęcających do dialogu między pracownikami a kierownictwem
na temat dylematów etycznych w miejscu pracy.

Jak MetLife zarządza ryzykiem?
Stosujemy solidną platformę zarządzania ryzykiem. Nasz
globalny dyrektor ds. ryzyka oraz regionalni specjaliści ds.
zarządzania ryzykiem na całym świecie wdrażają procesy
i procedury nadzorcze, a także sporządzają prognozy i reagują
na lokalne oraz regionalne czynniki ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem
Rada Dyrektorów MetLife
corocznie przegląda i zatwierdza
nasze „Oświadczenie w sprawie
gotowości do podejmowania
ryzyka”. W dokumencie tym
wskazujemy kryteria, na podstawie
których uznajemy ryzyko za
dopuszczalne lub zalecamy
jego unikanie.

Główną rolę w naszym podejściu do zarządzania ryzykiem
odgrywają pracownicy. Koncentrujemy się na szkoleniu nie
tylko przełożonych i specjalistów ds. ryzyka, ale też wszystkich
pracowników, aby mogli nam pomagać w identyfikacji
i minimalizacji ryzyka oraz odpowiednim postępowaniu
z nim. W stosowanej przez nas platformie „Trzy linie obrony”
pracownicy działają na liniach frontu zarządzania ryzykiem
w ramach codziennej pracy.

W trakcie sześciu spotkań
odbywających się co roku globalny
dyrektor ds. ryzyka prezentuje
Komisji ds. Finansów i Ryzyka
zestawienie wskaźników ryzyka
(risk dashboard).

 Nasza działalność opiera się na
„
zaufaniu — zaufaniu klientów do
naszych produktów, naszej pozycji
finansowej i naszych pracowników”.
— Kodeks etyczny MetLife

MNIEJ
NIERÓWNOŚCI

CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NR 10
Zmniejszenie nierówności pomiędzy krajami
i wewnątrz krajów. Cel: MetLife jako lider merytoryczny
w sprawach polityki finansowej wspiera cel 10.5
zrównoważonego rozwoju: doskonalenie regulacji
międzynarodowych rynków finansowych.

POKÓJ, SPRAWIEDLIWOŚĆ
I SILNE INSTYTUCJE

CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NR 16
Promowanie pokojowych i otwartych społeczeństw z myślą
o zrównoważonym rozwoju, zapewnianie dostępu do
sprawiedliwości dla wszystkich, a także budowanie skutecznych,
odpowiedzialnych i otwartych instytucji na wszystkich
szczeblach. Programy kultury etycznej MetLife wspierają cel
16.6 zrównoważonego rozwoju: rozwijanie odpowiedzialnych
i transparentnych instytucji.
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Jak wywiązujemy się z obietnic w perspektywie
długoterminowej?
Portfel inwestycyjny MetLife obejmuje papiery wartościowe
oraz aktywa niepubliczne (private equity). Inwestujemy
w aktywa oferujące konkurencyjny zwrot skorygowany
o ryzyko, abyśmy mogli wywiązywać się z obietnic
finansowych. Alokacja aktywów odzwierciedla rodzaje
zobowiązań spółek MetLife na świecie.
Ponad 800 specjalistów od inwestycji dostosowuje na
co dzień nasz globalny portfel inwestycji do wymagań
przyszłości, wykorzystując dostępne obecnie okazje.
Starannie oceniamy zagrożenia i szanse stwarzane przez
każdą inwestycję, w tym czynniki związane z ochroną
środowiska, kwestiami społecznymi oraz nadzorem.

Oddziaływanie przez inwestycje
Inwestycje prorozwojowe definiujemy jako nakłady,
które przynoszą korzyści społeczne lub ekologiczne,
a jednocześnie pozwalają uzyskać zwrot finansowy. Nasze
inwestycje prorozwojowe obejmują nakłady na cele
społeczne i tanie budownictwo, inwestycje ekologiczne
i w infrastrukturę oraz obligacje komunalne. MetLife od
dawna już inwestuje na przykład w tanie budownictwo
na wynajem dla rodzin o niskich dochodach w USA.
Inwestycjom tym sprzyja ulga podatkowa na cele
mieszkaniowe dla osób o niskich dochodach przysługująca
na mocy rozdziału 42 Ordynacji podatkowej USA. Wysokiej
jakości lokale mieszkalne na wynajem, które powstały dzięki
tym inwestycjom, są dostępne dla rodzin uzyskujących
dochody poniżej 60 procent mediany w danym regionie.

Fundacja MetLife

Zmniejszanie ryzyka
związanego z emeryturą
w Ameryce Łacińskiej
Organizacja non profit ideas42
wspierana przez Fundację
MetLife analizuje we współpracy
z instytucjami finansowymi
sposoby korzystania z rozwiązań
finansowych, takich jak planowanie
emerytury. Analitycy ideas42
w Ameryce Łacińskiej stwierdzili,
że ludzie nie potrafią sobie
wyobrazić życia po zakończeniu
pracy, rzadko są zmuszani do
zastanowienia się nad emeryturą
i nadają priorytet celom krótko-,
a nie długoterminowym. W związku
z tym organizacja ideas42
opracowała taktykę zwiększania
oszczędności emerytalnych
obejmującą m.in. automatyczne
potrącenia składek z rachunków
bankowych, indywidualne
ćwiczenia w wyznaczaniu celów,
a także publiczne kampanie
budowania świadomości.

26,2 mld
dolarów

Firma MetLife poczyniła inwestycje o wartości 26,2 mld dolarów
w infrastrukturę prorozwojową (z łącznej sumy 44 mld dolarów inwestycji
infrastrukturalnych) wspierające tanie budownictwo, edukację i służbę
zdrowia, niezbędną infrastrukturę komunikacyjną, taką jak lotniska, drogi
i porty, a także rozwój energii odnawialnej.

1,8 mld
dolarów

Inwestycje społeczne w wysokości 1,8 mld dolarów obejmują tanie
budownictwo, obiekty użyteczności publicznej i inne transakcje służące
osobom i społecznościom o niskich dochodach.
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Zaufany
partner
Zaspokajamy potrzeby klientów
W MetLife służymy klientom, wsłuchując się
w ich opinie oraz dostosowując produkty
i usługi do ich potrzeb. Oczekiwania naszych
klientów szybko się zmieniają, a my reagujemy
na to, upraszczając rozwiązania, cyfryzując
naszą działalność, dzieląc się doświadczeniem
i rozwijając obsługę klientów.
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Jak wsłuchujemy się w głos klientów?
W latach 2015–2016 podjęliśmy szeroko zakrojone działania w celu poznania
opinii naszych dotychczasowych i potencjalnych klientów. Zebraliśmy od
ponad 58 000 osób informacje ilościowe na temat ich relacji z MetLife oraz
naszej pracy w porównaniu z konkurencją. Aby poznać nadzieje, frustracje
i niezaspokojone potrzeby tych osób, odbyliśmy rozmowy w tak różnych
krajach jak Chile, Chiny, Japonia, Korea, Meksyk, Polska, USA i Zjednoczone
Emiraty Arabskie.
Dzięki tej inicjatywie dobrze poznaliśmy naszych klientów. Obecnie na
podstawie wniosków z tych rozmów opracowujemy nowe kierunki rozwoju
działalności i produktów.

Usłyszeliśmy, że klienci chcą...
łatwo korzystać z naszych produktów i usług;
czuć, że jesteśmy po ich stronie i kierujemy się ich interesem;
wskazówek specjalistów, które pomogą im pokonywać życiowe zakręty;
elastycznej ochrony, która zaspokaja ich potrzeby na różnych etapach życia.

Dzielimy się doświadczeniem w dziedzinie świadczeń
pracowniczych
Dział Globalnych Świadczeń Pracowniczych jest obecny w ponad
40 krajach i cieszy się opinią lidera pod względem rozumienia wartości
świadczeń pracowniczych. Nasza dogłębna wiedza w tej dziedzinie
wynika z wieloletnich badań trendów socjoekonomicznych, opinii klientów,
a od niedawna także z analizy danych. Nasze doroczne Badanie trendów
w dziedzinie świadczeń pracowniczych (EBTS) to tylko jeden z przykładów,
jak dzielimy się wiedzą, by pomóc firmom w odnoszeniu sukcesów przez
dostosowywanie świadczeń pracowniczych do potrzeb personelu.

MetLife co roku inwestuje znaczne środki w technologie cyfrowe, aby
zapewniać klientom lepsze doświadczenia i opracowywać innowacje, które
zmienią branżę. Przykładem tego jest MyDirect — pierwsze tego rodzaju
rozwiązanie, które ułatwia klientom w USA uzyskiwanie polis komunikacyjnych
i zarządzanie nimi. Uproszczona i dostosowana do różnych urządzeń witryna
internetowa metlife.com zwiększa zaangażowanie klientów. W Japonii
zmieniamy sposób interakcji agentów z klientami i usprawniamy działalność
dzięki eMirai — przodującego w branży rozwiązania do sprzedaży.

CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NR 3
Dbałość o zdrowe życie i promocja dobrego samopoczucia
niezależnie od wieku. Innowacyjne i przystępne produkty MetLife
na całym świecie wspierają cel 3.8 zrównoważonego rozwoju:
zapewnianie ochrony zdrowia, ochrony finansowej oraz dostępu
do usług z zakresu opieki zdrowotnej dla wszystkich.

Beautiful — rozwiązanie
powstałe z inspiracji
klientami
Produkt MetLife pod nazwą Beautiful
otrzymał nagrodę Innowacja Roku
podczas uroczystości Asia Insurance
Industry Awards 2016.
Beautiful zapewnia kobietom
w krajach azjatyckich dostęp do opieki
medycznej oraz usług dodatkowych,
takich jak kluby fitness i porady
dotyczące zdrowego odżywiania
się. Kobiety korzystające z tego
produktu mogą otrzymywać nagrody
za poprawę stanu zdrowia. Beautiful
to dowód na to, jak oferta MetLife
ewoluuje z myślą o lepszej obsłudze
klientów przez powiązanie usług
dodatkowych z ofertą zasadniczą.

Zapewniamy dostęp do
ubezpieczeń

Transformacja cyfrowa MetLife

DOBRE ZDROWIE
I JAKOŚĆ ŻYCIA
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WZROST GOSPODARCZY
I GODNA PRACA

MetLife stara się opracowywać
innowacyjne rozwiązania
zapewniające dostęp do usług
finansowych niezależnie od miejsca
zamieszkania ich użytkowników.
Na przykład w Kolumbii wiele osób
nie ma dostępu do ubezpieczenia,
które chroniłoby ich zdrowie, firmy
czy majątek. Dostrzegliśmy tę lukę
i nawiązaliśmy współpracę z lokalnym
przedsiębiorstwem komunalnym
w celu dystrybucji ubezpieczeń. Do tej
pory ponad 630 000 osób skorzystało
z różnych form ubezpieczenia
MetLife, opłacając składki w ramach
rachunków za media.

CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NR 8
Promowanie trwałego, niewykluczającego i zrównoważonego
wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia
oraz godziwej pracy dla wszystkich. Współpraca partnerska MetLife
służąca dotarciu do klientów na rynkach światowych wspiera cel
8.10 zrównoważonego rozwoju: wzmacnianie możliwości instytucji
finansowych w zakresie zwiększania dostępu do usług finansowych.
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Fundacja MetLife

Mobilne usługi
finansowe w Nepalu
Wiele osób na świecie nie ma
konta w banku, ale ma telefon
komórkowy. Fundacja MetLife
dostrzegła w tym szansę dla
mieszkańców Nepalu i przyznała
grant w wysokości 250 000 dolarów
na uruchomienie bezoddziałowych,
mobilnych usług finansowych.
Program Mobile Money for the Poor,
opracowany przez Fundusz Rozwoju
Kapitałowego ONZ i wspierany
przez Fundację MetLife, umożliwia
oszczędzanie na przyszłość oraz
dostęp do kredytów bez dojazdu do
oddziału banku.

Bezpośredni zakup
produktów MetLife
Na niektórych rynkach klienci mogą
kupować produkty i usługi przez
Internet, bezpośrednio od MetLife
i bez udziału doradcy.
Potencjalny klient w Chinach może
na przykład odwiedzić naszą witrynę
internetową i wybrać pasujący do
siebie profil, aby znaleźć produkty
i usługi zaspokajające jego potrzeby.

Światowej klasy obsługa klientów
Nasza dbałość o klientów nie ogranicza się do
opracowywania produktów. Staramy się też zapewniać
im jak najlepszą obsługę. Nasz Ośrodek Rozwiązań dla
Klientów (CSC) pomaga klientom na co dzień, często
w najtrudniejszych okresach ich życia. Kontakt z nami
w takich chwilach zapamiętują na długo.

J.D. Power Award
30 milionów
2200
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W 2016 r. firma J.D. Power wyróżniła Centrum Kontaktu Działu Rozwiązań
Emerytalnych i Dochodowych za „Wyjątkowe doświadczenia klientów”
w naszym kanale obsługi telefonicznej na żywo. Swoją ocenę firma J.D.
Power oparła na wynikach szczegółowego audytu ponad 100 praktyk.

Ośrodek Rozwiązań dla Klientów (CSC) MetLife obsługuje ponad
30 mln kontaktów z klientami rocznie.

CSC zatrudnia 2200 przedstawicieli obsługi klienta oraz agentów sprzedaży,
którzy starają się zapewniać klientom najlepszą możliwą obsługę.

Uwaga: w momencie otrzymania nagrody Dział Rozwiązań Emerytalnych i Dochodowych nosił nazwę Działu Funduszy na Świadczenia Spółek.
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Podmiotowość
pracowników
Jeden globalny zespół
Nasz globalny zespół około 58 000
pracowników w ponad 40 krajach pomaga
klientom w pokonywaniu życiowych zakrętów
w wielu regionach i kulturach. MetLife
pomaga z kolei pracownikom w rozwoju
i odnoszeniu sukcesów, zapewniając im
szkolenia i ścieżki rozwoju, podkreślając
znaczenie zdrowia i dobrego samopoczucia,
a także promując różnorodność i współpracę.
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Budujemy kulturę wellness
Światło, przestrzeń, dostęp do zróżnicowanej zdrowej żywności, ćwiczenia
fizyczne — oto podstawowe elementy kultury wellness w miejscu pracy
według MetLife. W ostatnich latach skupialiśmy się na wprowadzaniu tych
udogodnień w naszych nowo budowanych oraz już istniejących biurach.
W niektórych naszych najnowszych obiektach dostępne są biurka do pracy
na siedząco lub stojąco, stanowiska wyposażone w bieżnie oraz ścieżki
spacerowe na zewnątrz budynku.
Ponadto oferujemy pracownikom zasoby online — w tym webinaria
i artykuły — dotyczące takich tematów jak rodzicielstwo, starzenie się czy
rozwój osobisty. W 2016 r. w ramach globalnego programu wellness w całej
firmie prowadziliśmy dwie kampanie. W kampanii „Jedz. Ruszaj się. Śpij.”
pracownicy otrzymywali wyzwania związane ze zdrowym odżywianiem się,
aktywnością fizyczną i odpoczynkiem, a w ramach prozdrowotnej kampanii
„Prevention Toolkit” proponowaliśmy rozwiązania zwiększające odporność.

Jakie możliwości rozwoju kariery są dostępne dla
pracowników?
W ostatniej Ankiecie nt. Zdrowia Organizacji wielu pracowników wskazało,
że do ich priorytetów należą większe możliwości rozwoju kariery oraz
większa podmiotowość. W związku z tym kontynuujemy rozbudowę
wewnętrznych narzędzi i szkoleń, aby ułatwić pracownikom samodzielny
rozwój zawodowy:
•

Nasza platforma online One People Place umożliwia pracownikom
zapisywanie się na szkolenia, tworzenie planów szkoleniowych,
przeglądanie ofert pracy oraz uzyskiwanie dostępu do informacji.

•

W portalu MetLife MyLearning proponujemy szereg zasobów online,
dzięki którym pracownicy mogą doskonalić swoje umiejętności
w zakresie finansów, uczyć się języków, a także zdobywać wiedzę
z innych dziedzin.

•

Pracownicy mogą też uczestniczyć w kompleksowych programach
szkoleniowych, takich jak MetLife Technical University International
Rotation Program. Ten praktyczny, ośmiotygodniowy kurs prowadzony
w Cary w Karolinie Północnej ma na celu rozwój umiejętności
biznesowych uczestników oraz zapoznanie ich z aspektami stosowania
efektywności operacyjnej w praktyce.

1,5 mld kroków
na koncie
W 2016 r. pracownicy oddziałów
MetLife z Europy, Bliskiego Wschodu
i Afryki zrobili ponad 1,5 mld kroków
w ponad 100 dni — w ramach
obejmującej wiele spółek inicjatywy
wellness Global Corporate Challenge.

Promujemy motywujące
przywództwo
W 2016 r. wprowadziliśmy narzędzie
do przekazywania informacji
zwrotnych dla przełożonych
mających co najmniej troje
bezpośrednich podwładnych.
Na podstawie informacji od
pracowników przełożeni ustalają
cele w ramach swoich osobistych
planów rozwoju.

Proces corocznej oceny efektywności obejmuje rozmowę na temat celów
związanych z karierą. Zdecydowanie zachęcamy pracowników do udziału
w tworzeniu optymalnej ścieżki kariery oraz współpracy z przełożonymi
nad jej realizacją.

DOBRE ZDROWIE
I JAKOŚĆ ŻYCIA

CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NR 3
Dbałość o zdrowe życie i promocja dobrego samopoczucia
niezależnie od wieku. Działania firmy MetLife na rzecz dobrego
samopoczucia pracowników wspierają cel 3.8 zrównoważonego
rozwoju: zapewnianie ochrony zdrowia, ochrony finansowej oraz
dostępu do usług z zakresu opieki zdrowotnej dla wszystkich.

We wrześniu 2016 r. otworzyliśmy
nową siedzibę Działu Inwestycji
w Whippany w stanie New Jersey.
Dostępne są w niej biurka do pracy
w pozycji siedzącej i stojącej,
w pełni wyposażone centrum
fitness, pokoje do medytacji
i odpoczynku, a także zewnętrzne
ścieżki spacerowe.

RÓWNOŚĆ
PŁCI

CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NR 5
Osiągnięcie równouprawnienia płci oraz podmiotowości
wszystkich kobiet i dziewcząt. Globalna Inicjatywa Kobiet
MetLife wspiera cel 5.5 zrównoważonego rozwoju:
zapewnianie kobietom szans uczestnictwa w przywództwie.
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Promujemy różnorodność i współpracę
Ciężko pracujemy, aby promować otwarte środowisko pracy. W każdym
z naszych oddziałów pracownicy są cenieni za wszystko to, kim są jako
jednostki. Zróżnicowane zespoły mają więcej innowacyjnych pomysłów,
a osoby, które odczuwają przynależność, pracują wydajniej
i z większym zadowoleniem.
Kluczowym elementem utrwalania orientacji na różnorodność i współpracę
jest nadawanie tonu przez przełożonych — dlatego to takie ważne, aby nasi
liderzy potrafili budować otwarte środowiska. Gdy w 2012 r. tworzyliśmy
naszą strategię różnorodności i współpracy, założyliśmy Globalną Radę
ds. Różnorodności i Współpracy — pod przewodnictwem Dyrektora
Naczelnego MetLife — aby ugruntować nasze długofalowe działania we
wszystkich regionach.
Od tamtej pory pomyślnie wdrożyliśmy szereg programów na rzecz
różnorodności i współpracy, oferując wszystkim pracownikom wiele
możliwości rozwoju. Oto kilka przykładów z roku 2016:
•

Czwarte doroczne Globalne Forum Przywództwa Kobiet w MetLife,
w trakcie którego pochodzące z różnych środowisk i dysponujące
zróżnicowanym doświadczeniem liderki opinii mówiły o napotykanych
wyzwaniach, zmianach w karierze i prowadzących do sukcesu
rozwiązaniach. Aby udostępnić treści szerokiemu gronu odbiorców,
w trakcie wydarzenia prowadziliśmy transmisje wideo na żywo.

•

Program Utalentowanych Kobiet Azji — półroczny program dla kobiet
z Azji oferujący okazje do rozwoju kariery w różnych pionach, opiekę
mentorską oraz wydarzenia integracyjne.

•

Amerykański Program Rozwoju Umiejętności Przywódczych
w Biznesie — trzyletni program rotacyjny, w trakcie którego przyszli
liderzy poznają różne obszary działalności firmy MetLife.

•

MetLife DiverseAbilities (Sieć Wsparcia Osób o Odmiennych
Możliwościach) — jedna z naszych opartych na różnorodności sieci
zasobów biznesowych, do której obecnie należy ponad 800 osób
z 53 lokalizacji.

•

Sieć Weteranów Wojskowych — jedna z naszych organizowanych
przez samych pracowników i opartych na różnorodności sieci zasobów
biznesowych, licząca ponad 20 oddziałów i wspierająca weteranów
zarówno w MetLife, jak i poza firmą. W 2016 r. magazyn G.I. Jobs
przyznał firmie MetLife tytuły Military Friendly® Employer oraz Military
Friendly Spouse Employer.

LifeChanger:
współpracujemy w celu
poprawy dobrostanu
finansowego
W ramach partnerstwa z
organizacją Junior Achievement
862 wolontariuszy z całego regionu
EMEA odwiedziło 535 szkół i uczelni,
realizując programy z zakresu
finansów osobistych, gotowości do
pracy i przedsiębiorczości dla 28 257
uczniów i studentów w każdym wieku.

Fundacja MetLife

W 2016 r. wolontariusze z MetLife przepracowali ponad 90 000 godzin
Pracownicy MetLife z całego świata co roku przepracowują tysiące godzin w ramach wolontariatu, służąc
społecznościom, w których działamy. W 2016 r. było to ponad 90 tysięcy godzin, co stanowiło wzrost o
ponad 25% w stosunku do poprzedniego roku. Jednym ze sposobów na tego rodzaju działania jest nasza
długofalowa współpraca z organizacją Taproot, w ramach której pracownicy MetLife otrzymują szansę na
wykorzystanie posiadanych umiejętności zawodowych — z zakresu zarządzania, marketingu, księgowości i
innych dziedzin — dla dobra publicznego.
W 2016 r. pogłębiliśmy relacje z organizacją Taproot, aby zapewnić doradztwo z zakresu zarządzania
Grameen America — liderowi włączenia finansowego w sektorze niskodochodowych przedsiębiorstw
prowadzonych przez kobiety. Nasz zespół wolontariuszy pomógł Grameen zastosować zasady metodologii
Lean Management w celu zwiększenia produktywności przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości
obsługi klientów.

Wywieramy
pozytywny
wpływ
Pozycja lidera w dziedzinie
zapobiegania zmianom
klimatycznym
Firma MetLife od dawna skupia się na
ograniczaniu swojego wpływu na środowisko
i dbaniu o dobrą kondycję planety z myślą
o przyszłych pokoleniach. Krótko mówiąc,
staramy się wywierać pozytywny wpływ na
każdego z naszych klientów i pracowników
oraz członków naszych społeczności na całym
świecie. W ramach tej misji podejmujemy
zdecydowane działania na rzecz zapobiegania
zmianom klimatycznym — w grudniu 2016 r.
jako pierwszy ubezpieczyciel pochodzący
z USA osiągnęliśmy neutralność względem
efektu cieplarnianego.
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W 2016 r. firma MetLife została pierwszym
pochodzącym z USA ubezpieczycielem neutralnym
względem efektu cieplarnianego. Status ten
zachowamy również w przyszłości.

Wyróżnienia związane
ze zrównoważonym
rozwojem

W jaki sposób osiągnęliśmy neutralność względem
efektu cieplarnianego?

Przyznana w 2016 r. przez
amerykańską Agencję Ochrony
Środowiska nagroda Climate
Leadership Award za wyznaczanie
celów z zakresu znaczącej redukcji
emisji gazów cieplarnianych

Neutralność względem efektu cieplarnianego oznacza
eliminację wszelkich emisji gazów cieplarnianych z naszej
działalności, w tym ze wszystkich naszych biur na całym
świecie, podróży służbowych oraz floty pojazdów działów
ubezpieczeń komunikacyjnych i mieszkaniowych.

Uwzględnienie w Dow Jones
Sustainability North America
Index 2016 — jednym z najbardziej
prestiżowych zestawień firm
dbających o zrównoważony rozwój

Zmniejszyliśmy emisje przez dążenie do efektywności
energetycznej, zmianę zachowań pracowników, zakup
energii ze źródeł odnawialnych, wdrażanie zrównoważonych
technologii oraz wybór przyjaznych dla środowiska produktów
i usług od naszych dostawców. Wprowadziliśmy także
modernizacje obiektów i projekty kapitałowe mające na celu
zmniejszenie zużycia energii. Do przykładów można zaliczyć
instalację oświetlenia diodowego (LED), wymianę chłodziarek
i kotłów, opomiarowanie zużycia oraz wdrożenie czujników
zajętości i światła dziennego.

Ocena A- w raporcie CDP Climate
Change Investor Report za rok
2016 — jedna z najlepszych ocen
wśród amerykańskich towarzystw
ubezpieczeniowych

Część emisji gazów cieplarnianych jest jednak trudna
do wyeliminowania — na przykład niektóre podróże
służbowe zawsze będą niezbędne. Kompensujemy te emisje
przez wspieranie niskoemisyjnych projektów w zakresie
zrównoważonego rozwoju, które redukują emisje oraz
zapewniają inne korzyści społecznościom i krajom z całego
świata, w których działa MetLife. Pośrednio finansujemy
również projekty związane z generowaniem energii wiatrowej,
słonecznej i wodnej przez zakup „zielonych certyfikatów”.

Zielone inwestycje
MetLife
2,6 mld dolarów na projekty
pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych
Udziały własnościowe w 37
elektrowniach wiatrowych
i słonecznych, które wytwarzają
dość czystej energii, by zasilić 1,3 mln
gospodarstw domowych
56 nieruchomości z certyfikatem
LEED (Lider w dziedzinie energii
i projektowania ekologicznego)

CZYSTA I DOSTĘPNA
ENERGIA

CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NR 7
Zapewnienie dostępu do niedrogiej, niezawodnej, ekologicznej
i nowoczesnej energii dla wszystkich. Inwestycje firmy MetLife
w energię odnawialną i ekologiczne budynki wspierają cel 7.2
zrównoważonego rozwoju: zwiększanie globalnego udziału
energii odnawialnej oraz cel 7.3: podwojenie skali poprawy
efektywności energetycznej.
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DZIAŁANIA W
DZIEDZINIE KLIMATU

CEL ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NR 13
Podjęcie pilnych działań mających na celu zwalczanie zmian
klimatycznych i ich skutków. Działania firmy MetLife na rzecz
osiągnięcia wyznaczonych celów z zakresu ochrony środowiska
wspierają cel 13.3 zrównoważonego rozwoju: zwiększanie
świadomości zmian klimatycznych oraz zdolności do
przeciwdziałania im i adaptacji do nich.
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Wspieramy niskoemisyjne
projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju
Firma MetLife kupuje zielone certyfikaty z realizowanych na całym
świecie projektów ograniczających emisje gazów cieplarnianych,
a także wspiera inne cele z zakresu zrównoważonego rozwoju,
takie jak zapewnianie dostępu do czystej wody, ochrona
bioróżnorodności czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Restauracja Doliny
Mississippi
Ponowne zalesienie
100 mln akrów
aluwialnej Doliny
Dolnej Mississippi

Ochrona lasu deszczowego
Choco-Darien
Wspieranie
zrównoważonych stylów
życia oraz ograniczanie
wycinki lasów dla celów
wypasu bydła

Biogaz ze
składowiska Seneca
Meadows
Przechwytywanie
biogazu i kierowanie
go rurami do
elektrociepłowni
gazowej

Kuchenki solarne
w dorzeczu Danjiang
Wymiana kuchenek
opalanych węglem na
kuchenki solarne

Paliwo z biomasy
w firmie Kitambar
Wykorzystanie
odnawialnej biomasy
jako paliwa w celu
zapobieżenia
wylesianiu

Kotły solarne
w Indiach
Wymiana
tradycyjnych kotłów
do podgrzewania
wody na kotły solarne

Fundacja MetLife

Tworzenie przestrzeni otwartych
w miastach
Parki, place zabaw i przestrzenie otwarte są
istotnymi elementami zdrowych społeczności.
Od 1996 r. Fundacja MetLife jest partnerem
organizacji Trust for Public Land (TPL) tworzącej
takie przestrzenie w uboższych społecznościach
w kilkunastu amerykańskich miastach. Fundacja
MetLife przekazała ponad 6,1 mln dolarów
w postaci grantów, a ponadto firma MetLife
i Fundacja MetLife przekazały 9 mln dolarów
na realizowane przez TPL inwestycje społeczne
związane z tworzeniem parków, miejsc do ćwiczeń
oraz placów zabaw.
Fundacja MetLife i organizacja TPL pomogły w przebudowie szkolnego podwórza w szkole
podstawowej im. Edwarda M. Funka w nowojorskiej dzielnicy Queens.
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„Chociaż konkurs się
skończył, nadal będę co
dzień stawiać sobie to
wyzwanie, starając się,
by z czasem po prostu
weszło mi w krew.
Ta inicjatywa bardzo
podnosi na duchu
i dostarcza ciekawych
informacji. Ważna
była dla nie już sama
informacja o tym, ile
marnuję wody. Dziękuję
za konkurs, który zmienił
się w styl życia”.

Mobilizujemy pracowników do zmiany
Pracownicy firmy MetLife wspierają naszą misję wywierania
pozytywnego wpływu netto, podejmując w pracy, w domu
i w naszych społecznościach działania na rzecz ochrony planety.
Tylko w 2016 r. ponad 8 tysięcy pracowników MetLife z całego
świata wzięło udział w realizowanym przez firmę programie
zaangażowania środowiskowego Our Green Impact, zostając
członkami biurowych zespołów ekologicznych, a także
pracując jako wolontariusze lub w inny sposób angażując
się w organizowane przez MetLife programy mające na celu
zwiększanie świadomości ekologicznej.

MetLife EcoChallenge 2016
Nasza sztandarowa impreza — MetLife EcoChallenge 2016
— pokazała nam, jak bardzo pozytywne mogą być efekty
naszych działań, gdy wszyscy się w nie angażujemy. W tym
dwutygodniowym konkursie, którego celem była zmiana
codziennych nieekologicznych zachowań, wzięło udział ponad
1200 pracowników z 22 krajów. Zespoły zdobywały punkty
za podejmowanie przyjaznych środowisku działań — takich
jak dojeżdżanie rowerem do pracy, jedzenie bezmięsnych
posiłków czy oszczędzanie wody przez zakręcanie kranu — a ich
członkowie dzielili się postępami za pośrednictwem postów na
blogach oraz zdjęć na dostępnej online platformie EcoChallenge.

— jeden z uczestników MetLife EcoChallenge

Byliśmy niezwykle podekscytowani, widząc wyjątkowo
pozytywny wpływ naszych pracowników na środowisko,
a także entuzjazm, z jakim podeszli do uczestnictwa — na
całym świecie. W ciągu dwóch tygodni zespoły zredukowały
łączną emisję gazów cieplarnianych o ponad 8000 funtów,
a 99% pracowników, którzy udzielili odpowiedzi na ankietę,
zapowiedziało, że zamierza wdrożyć nowe nawyki w życiu
codziennym.

Nasz Kampus Globalnego Działu
Technologii i Operacji w Cary
w Karolinie Północnej otrzymał w 2016 r.
certyfikat LEED Platinum, zostając
w skali całego świata naszym szóstym
budynkiem z certyfikatem LEED
Platinum i dziewiętnastym budynkiem
z certyfikatem LEED.

Spodziewamy się, że dzięki szansom oferowanym przez
inicjatywę Our Green Impact nasi pracownicy nadal będą
promować ekologiczne postawy i propagować pozytywny
wpływ MetLife w swoich oddziałach, domach oraz
społecznościach na całym świecie.

Zbiorowe oddziaływanie MetLife EcoChallenge — drobne działania przekładają się na istotne zmiany

1202

8715

uczestników
MetLife
EcoChallenge

funtów redukcji
emisji CO2

38 885

912

657

553

3993

265

=39 412

=7735 $

kubków
jednorazowych,
które nie trafiły
na wysypiska

przygotowanych
posiłków
z zerową ilością
odpadków

minut spędzonych
na zewnątrz

rocznych oszczędności
na energii elektrycznej

galonów
zaoszczędzonej
wody

zjedzonych
bezmięsnych
posiłków

21

godzin
w pomieszczeniach
zamienionych na
godziny na zewnątrz

żarówek wymienionych na
żarówki energooszczędne
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Dane o
efektywności
Nasze raporty za rok 2016 przygotowaliśmy
zgodnie z wariantem bazowym wytycznych
dotyczących sprawozdawczości w zakresie
zrównoważonego rozwoju Global Reporting
Initiative (GRI).
Wytyczne GRI stanowią uznawane na całym
świecie ramy umożliwiające przedsiębiorstwom
mierzenie i komunikowanie wyników
efektywności w zakresie ochrony środowiska,
rachunku ekonomicznego, odpowiedzialności
społecznej oraz nadzoru. Przestrzegając
tych zaleceń, posługujemy się językiem
używanym przez firmy i organizacje z całego
świata. Więcej informacji na temat naszej
sprawozdawczości, w tym indeksu GRI, można
znaleźć w pełnej wersji raportu pod adresem
www.MetLifeGlobalImpact.com.
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Dane o efektywności MetLife 2016
DANE OPERACYJNE
Działalność operacyjna (mln dolarów)
Aktywa ogółem
Inwestycje ogółem
Zobowiązania ogółem
Kapitał zakładowy
Zysk zatrzymany

2016
898 764
500 393
831 284
67 480
34 480

2015
877 933
495 459
809 437
68 419
35 519

2014
902 337
505 995
829 678
72 560
32 020

2013
885 296
488 779
822 313
62 096
27 332

2012
836 781
517 052
771 823
64 837
25 205

63 476
39 153
19 947
63 671
40 804
(999)
804

69 951
38 545
19 281
62 481
38 714
2148
5322

73 316
39 067
21 153
64 512
39 102
2465
6339

68 199
37 674
22 232
64 174
38 107
661
3391

68 150
37 975
21 984
66 708
37 987
128
1362

1736
0,63

1653
4,57

1499
5,42

1119
2,91

811
1,12

1,0

7,5

9,4

5,4

2,0

Portfel globalny
Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym
Strukturyzowane instrumenty finansowe
Kredyty hipoteczne
Zagraniczne obligacje skarbowe
Obligacje rządu i agencji Stanów Zjednoczonych
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe
Obligacje korporacyjne o ratingu poniżej inwestycyjnego
Inwestycje w nieruchomości
Korporacyjne inwestycje kapitałowe

2016
32,9%
13,1%
15,9%
12,0%
12,1%
5,4%
3,6%
3,0%
2,0%

2015
33,5%
14,1%
14,8%
10,8%
13,3%
4,8%
3,8%
2,7%
2,2%

2014
34,2%
14,4%
13,3%
11,1%
13,0%
4,1%
4,4%
3,0%
2,5%

2013
36,0%
14,8%
12,8%
12,0%
9,9%
4,8%
4,3%
3,0%
2,4%

Razem

100%

100%

100%

100%

KR1 2016

KR 2015

KR 2014

KR 2013

1804
9683
9288
15 991

1640
9692
7780
15 854

1564
9105
15 387

1485
6761
-

36 766

34 966

26 056

8246

Przychody ogółem
Składki
Zysk netto z inwestycji
Koszty ogółem
Świadczenia i roszczenia posiadaczy polis
Rezerwa na podatek dochodowy
Zysk netto
Dywidendy od akcji zwykłych
Zysk na akcję (USD)
Zwrot z kapitału własnego (%)

DANE O INWESTYCJACH

PROGRAM INWESTYCJI PROROZWOJOWYCH — IMPACT INVESTMENTS
Inwestycje prorozwojowe MetLife (mln USD) — wartość godziwa
Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe
Inwestycje ekologiczne
Infrastruktura
Obligacje komunalne
Razem
Inwestycje prorozwojowe MetLife (mln USD)

Wartość
godziwa

KR 2016

Wartość
godziwa

KR 2015

Wartość
godziwa

KR 2014

Wartość
godziwa

KR 2013

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje

Inwestycje w tanie budownictwo mieszkaniowe
Inwestycje ekologiczne
Infrastruktura
Obligacje komunalne

298
174
2354
1251

446
969
1679
1840

481
1121
586

334
508
-

Razem
1 KR = Koniec roku

4077

4934

2188

842
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Personel
NASZE GLOBALNE KADRY
Razem¹

Kobiety

Mężczyźni

57 889
Brak danych

28 391
Brak danych

29 493
Brak danych

Typ zatrudnienia
Pełny etat
Część etatu

53 566
4333

26 266
2125

27 295
2198

Skład kadr
Pracownicy
Agenci i wykonawcy

57 889
39 079

28 391
7693

29 493
9828

Zatrudnienie według regionów²
Stany Zjednoczone/Kanada
Ameryka Łacińska
Azja
EMEA

19 415
8245
25 558
4671

11 265
5234
9335
2557

8147
3010
16 222
2114

Kategoria zatrudnienia
Na czas nieokreślony
Tymczasowe

1 Sumy łączne obejmują pracowników, których płci nie odnotowano. Nie uwzględniono pracowników firmy ProVida. 2 Do zatrudnionych zaliczamy wyłącznie pracowników
innych niż tymczasowi.

RÓŻNORODNOŚĆ PRACOWNIKÓW I ZARZĄDU3
Płeć4
Sprzedaż
Inni niż sprzedaż
Grupa Wykonawcza (w tym poza USA)
Zarząd

Kobiety (%) Mężczyźni (%)

40%
55%
20%
31%

Wiek4
Sprzedaż
Inni niż sprzedaż
Grupa Wykonawcza
Zarząd
Pochodzenie etniczne i rasa
Sprzedaż
Inni niż sprzedaż
Grupa Wykonawcza
Zarząd

Poniżej 30 lat

22%
17%
0%
0%
Biali

Czarni

Latynosi

Azjaci

Indianie

Nie
określono

80%
72%
80%
76%

10%
12%
0%
8%

5%
6%
10%
8%

2%
8%
10%
8%

1%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%

60%
45%
80%
69%

30–50 lat Powyżej 50 lat

64%
63%
10%
0%

14%
20%
90%
100%

Dwie lub
Rdzenni
więcej ras Hawajczycy i
Polinezyjczycy

2%
2%
0%
0%

0%
0%
0%
0%

3 Tylko Stany Zjednoczone. Ze względu na zaokrąglenia liczby mogą nie sumować się do 100%. 4 Sumy dotyczące płci i przedziałów wiekowych nie odpowiadają sobie ze względu na występowanie w naszym systemie niezidentyfikowanych członków personelu.

SZKOLENIA I OCENY EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW
Przeciętna liczba godzin szkolenia rocznie5
Inni niż sprzedaż
Sprzedaż

Kobiety
4,2
3,2

Mężczyźni
4,4
2,9

Pracownicy regularnie uczestniczący w ocenach efektywności6
Inni niż sprzedaż
Sprzedaż

Kobiety
95,2%
28,0%

Mężczyźni
95,8%
25,4%

5 W danych o szkoleniach pracowników uwzględniono wyłącznie szkolenia zarejestrowane w naszym systemie zarządzania szkoleniami (Learning Management System), w tym
szkolenia praktyczne i z zakresu zgodności z przepisami. Dane obejmują zarówno kursy online (wirtualne), jak i zajęcia z instruktorami. 6 Dane dotyczące oceny efektywności
dotyczą wyłącznie pracowników, którym przyznano oceny w tym zakresie i w których przypadku wprowadzano informacje zwrotne dotyczące efektywności do firmowego
systemu ePerformance. Pomiary efektywności mogą być prowadzone również poza systemem online. Niektóre dane dotyczące płci nie są dostępne w naszym systemie ze
względu na to, że niektórzy pracownicy nie są już zatrudnieni w naszej firmie.

Raport na temat odpowiedzialności społecznej MetLife 2016 | Dane o efektywności

25

NOWI PRACOWNICY I ROTACJA7
Zatrudnienie

Razem

Kobiety
Mężczyźni
Zwolnienia

Razem

Kobiety
Mężczyźni

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

299
230

502
407

113
109

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

342
312

947
854

592
482

Udział

Udział

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

1,5%
1,2%

2,6%
2,1%

0,6%
0,6%

Poniżej
30 lat

30–50 lat

Powyżej
50 lat

1,8%
1,6%

4,9%
4,4%

3,0%
2,5%

7 Tylko Stany Zjednoczone.

Ochrona środowiska
ŚRODOWISKO
20161

2015

2014

2013

2012

15,78
7,96
14
4,10
19
3,76

17,16
9,78
13
4,45
17
3,31

16,79
9,61
15
5,02
14
3,11

18,15
10,91
15
5,02
12
2,74

18,05
11,49
15
5,02
10
2,35

Emisja gazów cieplarnianych (tony, CO2e)
Zakres 1 — emisje brutto (bez równoważenia)
Zakres 2 — emisje brutto w lokalizacjach
Zakres 2 — emisje brutto na rynku4
Zakres 3 (emisje dla podróży służb.)5
Równoważenie emisji
Intensywność emisji (tony CO2e na etat6)
Intensywność emisji (tony CO2e na stopę kw.)

17 527
109 224
0
33 559
70 637
1,36
0,01

20 134
109 773
36 031
4640
1,39
0,01

20 240
113 414
31 671
5405
1,41
0,01

23 268
119 270
26 665
4841
1,52
0,01

24 381
124 601
28 346
4213
1,57
0,01

Energia (MWh)
Łączne zużycie energii elektrycznej
Certyfikaty energii odnawialnej
Intensywność zużycia energii (MWh na etat6)
Intensywność zużycia energii (MWh na stopę kw.)
Inwestycje kapitałowe w energię odnawialną (mln USD)

240 183
204 588
1,31
0,009
-

238 458
101 648
1,34
0,010
628

241 026
116 724
1,36
0,011
146

254 337
84 692
1,47
0,009
225

264 236
72 671
1,51
0,009
899

6 425 042
2 391 720
4 033 322
63%

6 928 069
2 763 521
4 164 548
60%

6 315 606
2 490 229
3 825 377
61%

6 227 180
2 847 340
3 379 840
54%

6 119 522
2 969 579
3 149 943
51%

300 929

286 385

214 663

552 584

604 539

70 022
6,78
0,0164

69 021
6,29
0,0143

75 061
6,3958
0,0155

71 267
5,6195
0,0147

86 834
6,4864
0,0179

Nieruchomości
Nieruchomości łącznie (mln stóp kw.)2
Nieruchomości w USA (mln stóp kw.)2
EPA Energy Star (liczba budynków ze znakiem)3
EPA Energy Star (mln stóp kw.)3
LEED (liczba budynków z certyfikatem)
LEED (mln stóp kw.)

Odpady (funty)2
Łączna ilość wytworzonych odpadów
Łączna ilość odpadów skierowanych na składowiska
Łączna ilość odpadów poddanych recyklingowi
Odsetek odpadów nieskierowanych na składowiska
(% poddanych recyklingowi)
Odpady elektroniczne — cała firma7
Woda (tys. galonów)
Łączne zużycie wody
Intensywność zużycia wody (tys. galonów na etat6)
Intensywność zużycia wody (tys. galonów na stopę kw.)
3

1 W 2016 r. zgodnie z wytycznymi GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard przeprowadziliśmy ponowne obliczenia dotyczące naszych emisji gazów cieplarnianych, danych
energetycznych oraz danych dotyczących certyfikacji budynków ekologicznych, tak by odzwierciedlały one datę graniczną kontroli operacyjnej (rok bieżący 2016 do roku odniesienia 2012). Uwaga:
dane z tego raportu różnią się od danych z innych źródeł, ponieważ poprzednie źródła opierały się na dacie granicznej kontroli finansowej. 2 Dane dotyczące nieruchomości dotyczą średniej
powierzchni naszych nieruchomości w poszczególnych latach. 3 Biura zarządzane w Stanach Zjednoczonych. 4 Uwzględniono certyfikaty energii odnawialnej (REC). 5 Po przeliczeniu na
globalne podróże służbowe, w razie potrzeby z ekstrapolacją na podstawie danych historycznych ze względu na brak danych faktycznych. 6 FTE, czyli pracownicy pełnoetatowi. 7 Łączny
ciężar odpadów poddanych recyklingowi, wykorzystanych ponownie i odsprzedanych dla wszystkich lokalizacji.

26

Ochrona środowiska (ciąg dalszy)
EMISJE Z ZAKRESU 1 (2016)1
Typ gazu cieplarnianego.
Olej
opałowy

Tony CO2e

Gaz
ziemny

Benzyna
do poj.
służbowych

CO2

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

122,66
186
308,97

9860
2731
12 591

4613
B.d.
4613

CH4

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

0,005
0,007
0,012

0,1858
0,0515
0,2373

0,1858
0,0515
0,237

N2O

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

0,0010
0,0015
0,002

0,0186
0,0051
0,0237

0,0186
0,0051
0,0237

Biogenne emisje CO2

Krajowe
Międzynarodowe
Razem

B.d.
B.d.
618

B.d.
B.d.
25 182

B.d.
B.d.
9226

1 W 2016 r. zgodnie z wytycznymi GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard przeprowadziliśmy ponowne obliczenia dotyczące naszych emisji gazów cieplarnianych, danych
energetycznych oraz danych dotyczących certyfikacji budynków ekologicznych, tak by odzwierciedlały one datę graniczną kontroli operacyjnej (rok bieżący 2016 do roku odniesienia 2012). Uwaga:
dane z tego raportu różnią się od danych z innych źródeł, ponieważ poprzednie źródła opierały się na dacie granicznej kontroli finansowej.

ZUŻYCIE ENERGII WEDŁUG RODZAJÓW (2016)1
Rodzaj energii
Elektryczna
Paliwo (olej opałowy, gaz ziemny, benzyna)
Łączne zużycie energii

MWh
240 183
87 426
327 609

1 W 2016 r. zgodnie z wytycznymi GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard przeprowadziliśmy ponowne obliczenia dotyczące naszych emisji gazów cieplarnianych, danych
energetycznych oraz danych dotyczących certyfikacji budynków ekologicznych, tak by odzwierciedlały one datę graniczną kontroli operacyjnej (rok bieżący 2016 do roku odniesienia 2012). Uwaga:
dane z tego raportu różnią się od danych z innych źródeł, ponieważ poprzednie źródła opierały się na dacie granicznej kontroli finansowej.

Dobroczynność
FUNDACJA METLIFE
Granty Fundacji MetLife (mln USD)
Włączenie finansowe
Zdrowie i badania medyczne
Kultura i sztuka
Młodzież i edukacja
Rozwój społeczności
Zaangażowanie pracowników

2016
30,37
1,48
2,71
3,53
3,41
1,53

2015
29,65
1,72
2,86
3,03
3,22
2,09

2014
27,25
1,86
3,10
2,82
3,37
2,67

2013
16,77
4,73
5,67
6,41
5,51
3,41

Razem

43,03

42,57

41,07

42,50

Raport na temat odpowiedzialności społecznej MetLife 2016 | Wybrane nagrody

Wybrane nagrody i wyróżnienia

North America Index Dow Jones
Sustainability Index 2016

Bloomberg:
Wskaźnik równouprawnienia
płci w sektorze usług
finansowych

Fundacja Human Rights Campaign:
Najlepsi Pracodawcy pod
względem Równości dla Osób
LGBT 2016

™

Magazyn Fortune:
Najbardziej Podziwiane Firmy
na Świecie 2016

National Association for
Female Executives:
50 Najlepszych Firm dla Kobiet na
Stanowiskach Kierowniczych 2016

Magazyn G.I. Jobs:
Pracodawca Przyjazny
Wojskowym

Women's Business
Enterprise National Council:
Jedna z najlepszych
amerykańskich korporacji
dla przedsiębiorstw
prowadzonych przez kobiety

Magazyn Newsweek:
Najbardziej ekologiczne
firmy świata 2016

2016
Excellence in Greenhouse Gas Management
(Goal Setting Certificate) Recipient

Agencja Ochrony Środowiska
Stanów Zjednoczonych:
Climate Leadership Award
2016 za doskonałość
w zakresie zarządzania gazami
cieplarnianymi (ustalanie celów)
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Uwagi na temat opinii dotyczących przyszłości
Niniejsze materiały mogą zawierać opinie dotyczące przyszłości w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o reformie przepisów
procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) lub informacje
zawierające odwołania do takich opinii bądź na nich oparte. Opinie dotyczące przyszłości odzwierciedlają oczekiwania lub
prognozy dotyczące przyszłych zdarzeń. Opinie takie charakteryzują się tym, że nie dotyczą ściśle faktów historycznych ani
aktualnych. Zawierają one takie wyrazy jak „przewidywać”, „szacować”, „oczekiwać”, „prognozować”, „zamierzać”, „planować”,
„sądzić” lub inne słowa o podobnym znaczeniu lub używane w zestawieniu z przyszłymi okresami, w odniesieniu do przyszłych
wyników operacyjnych i finansowych. W szczególności są to opinie dotyczące przyszłych działań, ewentualnych usług lub
produktów, przyszłych wyników lub wyników obecnych i przewidywanych usług albo produktów, działań handlowych, wydatków
czy skutków nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak postępowanie sądowe, trendy w sferze operacyjnej i wyniki finansowe.
Wszelkie opinie dotyczące przyszłości mogą się okazać niezgodne z rzeczywistością. Mogą na nie wpływać nietrafne
założenia, a także znane i nieznane czynniki ryzyka oraz niepewności. Wiele takich czynników odegra istotną rolę w ocenie
rzeczywistych przyszłych wyników MetLife Inc. oraz jej podmiotów zależnych i stowarzyszonych. Opinie te wynikają z obecnych
oczekiwań oraz aktualnych uwarunkowań gospodarczych. Wiążą się one z różnymi trudnymi do przewidzenia czynnikami
ryzyka i niepewności. Opinie te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Faktyczne wyniki mogą się znacznie różnić od
wyników przedstawionych lub sugerowanych w takich opiniach dotyczących przyszłości. Czynniki ryzyka i niepewności oraz
inne czynniki, które mogą wpływać na takie różnice, zostały między innymi wskazane w najnowszym sprawozdaniu rocznym
MetLife w formularzu 10-K („Sprawozdaniu rocznym”) złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
(Securities and Exchange Commission, „SEC”), sprawozdaniach kwartalnych w formularzu 10-Q złożonych przez MetLIfe, Inc.
w SEC po terminie Sprawozdania rocznego pod nagłówkami „Note Regarding Forward-Looking Statements” (Uwagi na temat
opinii dotyczących przyszłości) oraz „Risk Factors” (Czynniki ryzyka), a także innych dokumentach złożonych przez MetLife, Inc.
w SEC. Firma MetLife, Inc. nie jest zobowiązana do publicznego korygowania ani aktualizacji jakichkolwiek opinii dotyczących
przyszłości, jeżeli okaże się, że osiągnięcie zakładanego wyniku jest mało prawdopodobne. Prosimy o zapoznawanie się
z informacjami na powiązane tematy przedstawiane na bieżąco przez MetLife, Inc. w sprawozdaniach składanych w SEC.

Tytuł | Nagłówek rozdziału: 7/10 Circular Normal

O tym raporcie

Więcej informacji na temat
wytycznych dotyczących
sprawozdawczości
w zakresie zrównoważonego
rozwoju można znaleźć pod
adresem:
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Firma MetLife opublikowała swój raport Global Impact za
rok 2015 w czerwcu 2016 r., a niniejszy raport za rok 2016
został opublikowany w czerwcu 2017 r. Fundacja MetLife
również publikuje swój raport roczny. Firma MetLife
zamierza publikować raporty co rok.
Niniejszy raport zawiera dane odnoszące się do roku
kalendarzowego 2016. Uwzględniliśmy informacje z całej
działalności operacyjnej firmy MetLife na całym świecie,
a jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie informacje zostały
podane według stanu z 31 grudnia 2016 r.

www.globalreporting.org

W związku ze sporządzaniem pełnego raportu nie
ubiegaliśmy się o pomoc podmiotów zewnętrznych. Dane
dotyczące emisji gazów cieplarnianych za rok 2016 dla
wszystkich zakresów zostały jednak potwierdzone przez
analityków z firmy Quantis w ramach naszego procesu
sprawozdawczości.

Kwestie istotne dla MetLife

Zastosowanie zasad GRI
w celu określenia zawartości raportu

•

Zarządzanie ryzykiem

•

Zadowolenie klientów

•

Zadowolenie pracowników

•

Relacje z administracją publiczną
i zarządzanie ryzykiem regulacyjnym

•

Dostępność produktów i włączenie finansowe

•

Globalna konkurencyjność

Zachęcamy czytelników do zgłaszania uwag,
pytań i informacji zwrotnych dotyczących tego
raportu.

Prosimy o kontakt
pod adresem:
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
Jeżeli nie wskazano inaczej, informacje zostały
podane według stanu z 31 grudnia 2016 r.

W 2014 r. przeprowadziliśmy analizę istotności, aby
zidentyfikować najważniejsze kwestie, których powinna
dotyczyć nasza sprawozdawczość. Opis procesu analizy
istotności można znaleźć w Raporcie Global Impact MetLife
za rok 2014. Dla każdego z istotnych tematów identyfikujemy
dotyczące go obszary wpływu w sekcji „Zakres tematyczny”
indeksu GRI.

Dodatkowe informacje
Zachęcamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej
Global Impact pod adresem
www.metlifeglobalimpact.com, gdzie można znaleźć
wszystkie nasze raporty, podsumowania oraz indeksy
GRI. Znajdują się tam również tłumaczenia raportów i ich
dokumentacji towarzyszącej na różne języki.
Zachęcamy inwestorów do bardziej szczegółowego
zapoznania się z naszymi sprawozdaniami ESG oraz
ocenami za pośrednictwem głównych platform danych
rynkowych, m.in.:
•

Bloomberg Professional Services

•

MSCI

•

Thomson Reuters Datastream Professional

metlife.com

FP

O

MetLife pomaga klientom indywidualnym, rodzinom i społecznościom na całym świecie w pokonywaniu życiowych zakrętów. Nie szczędzimy starań, by być
godnym zaufania partnerem wszystkich naszych klientów i wspólnie z nimi stawiać czoła wyzwaniom przyszłości.
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