
Ryzyka związane ze zmianami klimatu

Spółka Digitree Grup jest świadoma zagrożeń, jakie niosą za sobą zmiany klimatyczne oraz dalsza światowa emisja gazów cieplarnianych na obecnym poziomie. Zmiany te mogą
spowodować wiele szkodliwych konsekwencji, nie tylko znajdujących odzwierciedlenie w środowisku naturalnym, ale również konsekwencji społecznych i ekonomicznych. Problem ten
stanowi szczególnie trudne wyzwanie dla wszystkich organizacji. Łagodzenie zmian klimatycznych związane jest nie tylko z ryzykami, ale także szansami i możliwościami, co wpływa na
liczne procesy decyzyjne spółek.

Spółka zauważa ryzyka związane ze zmianą klimatu oraz brakiem realizacji polityki niskoemisyjności, pomimo iż działa w branży technologicznej związanej ze świadczeniem usług, powszechnie
uznawanej za posiadającą znikomy wpływ na klimat. Krajowa, europejska czy światowa gospodarka niskoemisyjna wiązać się może z wieloma zmianami politycznymi, legislacyjnymi, czy rynkowymi w
celu spełnienia wymogów dotyczących łagodzenia skutków zmian klimatycznych i adaptacji do nich. Niesie to za sobą szereg konsekwencji, np. w postaci konieczności realizowania coraz szerszego
zakresu obowiązków sprawozdawczych po stronie spółek, nakazów dotyczących istniejących usług i rozwiązań czy zwiększonych kosztów operacyjnych, tj. koszty przestrzegania nowych przepisów,
potencjalnie zwiększone składki na ubezpieczenia czy koszty finansowania.

Ponadto, Digitree Group narażona jest na występowanie zdarzeń jednorazowych i długoterminowe zmiany we wzorcach klimatycznych. Ryzyka te mogą nieść skutki finansowe dla każdej organizacji
w postaci bezpośrednich szkód w posiadanych aktywach, związanych np. z załamaniami pogody. Co więcej, na wyniki finansowe organizacji mogą również wpływać zmiany w dostępności,
zaopatrzeniu i jakości wody, prądu oraz dostaw Internetu, a ekstremalne zmiany temperatury wpłynąć mogą nawet na bezpieczeństwo pracowników. W konsekwencji możliwe jest zmniejszenie
przychodów i wyższe koszty wynikające z negatywnego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i absencje pracowników. Do innych potencjalnych zagrożeń i kosztów związanych ze zmianami klimatu
należą przerwy w dostawie prądu czy przerwy w dostawie Internetu spowodowane falami upałów, przeciągające się zimy wpływające na migracje pracowników lub zanieczyszczenie powietrza.

Spółka widzi również liczne szanse związane ze światowymi działaniami proklimatycznymi. Jedną z najbardziej zauważanych jest otwarcie się na nowe rynki i branże, które wzmocnią swoje
działania, w tym działania reklamowe, wraz ze zmianą popytu na ich niskoemisyjne rozwiązania. Zauważalny dla Spółki jest również aspekt związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami,
nierzadko wiążący się bezpośrednio ze zmniejszeniem wydatków w perspektywie średnio- i długoterminowej, a także z przyczynieniem się do globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów
cieplarnianych (żarówki LED, ograniczenie zużycia prądu, recykling). Organizacje, które kierują się polityką niskoemisyjności i walki ze zmianami klimatu, mogą również wizerunkowo poprawić swoją
pozycję konkurencyjną.



Ryzyka związane ze zmianami klimatu

Kwestie związane z wpływem na klimat oraz tematyką z obszaru ESG zarządzane i ocenianie są, podobnie jak pozostałe ryzyka dotyczące działalności i organizacji Grupy, na poziomie Zarządu
Digitree Group S.A. Podlegają one monitorowaniu przez wyznaczonego Członka Zarządu ds. korporacyjnych przy wsparciu podlegających mu działów. Z uwagi na profil działalności Grupy Kapitałowej,
która co do zasady jest przyjazna środowisku, Grupa jest w stanie uwzględnić kwestie klimatyczne w niewielu procesach biznesowych. Są one rozważane zwłaszcza w procesach decyzyjnych,
związanych z wewnętrznym działaniem organizacji. Nadzór nad kwestiami klimatycznymi, zwłaszcza w zakresie wytyczania strategii i głównych planów działania, sprawuje Rada Nadzorcza Digitree
Group S.A.

Spółka jest świadoma, że zasadniczo wpływ na całą jej organizację, związany z klimatem, zależy od identyfikacji ryzyk i szans oraz od odpowiedniego zarządzania tymi informacjami, a także
strategicznych decyzji organów Spółki w zakresie łagodzenia, przenoszenia czy kontrolowania zagrożeń oraz wykorzystywania występujących możliwości. Dlatego identyfikacja kwestii związanych z
klimatem wpłynęła na obecny kształt strategii biznesowej Grupy Kapitałowej Digitree Group, w której jednym z aspektów działalności są zagadnienia ESG, w tym kwestie środowiskowe i klimatyczne.
Spółka bierze pod uwagę istniejące i pojawiające się wytyczne związane ze zmianami klimatycznymi, dlatego chcąc odpowiedzialnie zarządzać kapitałem naturalnym, z którego korzysta,
zdecydowała się na: rozpoczęcie monitorowania emisji gazów cieplarnianych począwszy od 2021 roku, redukcję zużycia energii elektrycznej do końca 2023 roku (w porównaniu do 2019 roku), a także
wprowadzenie ekologicznego papieru pochodzącego z recyklingu do końca 2023 roku w całej Grupie Kapitałowej.


