
Lounavoimalle Suomen ensimmäinen vihreä yrityslaina

Nordea on myöntänyt Suomen ensimmäisen vihreän yrityslainan Lounavoiman yhdyskuntajätettä hyödyntävälle ekovoimalaitokselle
Salossa. Vihreitä yrityslainoja voidaan myöntää rahoituskohteille, jotka täyttävät edellytykset hankkeen ympäristövaikutuksista.

Lounavoiman Saloon rakennettavalle ekovoimalaitokselle on myönnetty Suomen ensimmäinen vihreä yrityslaina. Voimalaitosprojekti sai vihreän lainan
hankkeen positiivisten ympäristövaikutusten ansiosta: keskeisenä osana ovat jätehuollon ja energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen merkittävä
pieneneminen ja jätehuollon paikallinen kokonaishallinta.

Voimalaitos hyödyntää energialähteenä kierrätyskelvotonta polttokelpoista jätettä Lounais-Suomen alueelta. Jätepolttoaine korvaa Salon
energiantuotannossa fossiilisia polttoaineita ja turvetta. Ekovoimalaitos tuottaa sähköä sekä noin 90 prosenttia Salon kaukolämmöntarpeesta
käynnistyessään vuonna 2021.  

Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki kertoo, että verrattuna vastaavan energiamäärän tuottamiseen turpeella, jätepolttoaineen käyttö laskee
energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä yli 50 prosenttia. Lisäksi jätteenkuljetusten päästöt pienenevät, kun jätettä ei enää tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja
hyödynnettäväksi muualle Suomeen ja ulkomaille. Kaksivaiheinen savukaasunpuhdistus varmistaa erittäin hyvän puhdistustuloksen ja täyttää myös
tulevaisuuden tiukat päästövaatimukset.

- Olemme tyytyväisiä, että ekovoimalaitoksen merkitys Lounais-Suomelle on nähty positiivisesti Nordeassa ja vihreä laina oli meille mahdollinen, sanoo
Onikki.

Vastuullinen rahoitus kiinnostaa sekä yrityksiä että sijoittajia

Nordean yrityspankeista Suomessa vastaava johtaja Aleksi Lehtonen on tyytyväinen, että vihreät lainat on nyt voitu tuoda myös suomalaisten yritysten
saataville. Lehtosen mukaan vihreät lainat ovat herättäneet yrityksissä jo paljon kiinnostusta.

- Yritykset alkavat nähdä vastuullisuusasiat entistä keskeisempänä osana strategista toimintaansa. Me haluamme vihreiden lainojen avulla tuoda
vastuullisuuden vahvasti mukaan myös yritysrahoitukseen. Joissain tapauksissa tämä voi vaikuttaa yrityksen kannalta myös rahoituskustannuksiin,
Lehtonen kertoo.

Sijoittajien suunnalta katsottuna vihreiden sijoituskohteiden kysyntä on ollut kasvussa ja Nordealla on mahdollisuus olla edesauttamassa yhä enenevässä
määrin pääomien ohjautumista kohti vihreitä hankkeita. Nordea laski liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjansa jo kesällä 2017.

- Vihreä laina ei ole meille pankkina pelkästään uusi lainatuote, vaan se tarkoittaa parempaa asiakkaan tuntemista ja sitä kautta myös parempaa
riskienhallintaa. Vastuullisesti toimivat yritykset menestyvät paremmin, Aleksi Lehtonen toteaa.

Lainahankkeiden arvioimiseksi ja myöntämiseksi Nordea on rakentanut vihreän rahoituksen viitekehyksen sekä pankin omien että alalla toimivien
asiantuntijayritysten kanssa.

- Vaikka jollakin yrityksellä ei olisi vielä täyttä valmiutta vihreän lainan ottamiseen tai hanke ei täyttäisi lainansaannin kriteereitä, voimme ja haluamme
pankkina olla mukana ohjaamassa yrityksiä kohti vastuullisempaa arjen liiketoimintaa neuvonannon ja tiiviin dialogin kautta, Lehtonen jatkaa.

Nordea sijoittui toisena vuotena peräkkäin ainoana pohjoismaisena pankkina maailman sadan vastuullisimman yhtiön joukkoon Corporate Knightsin
listauksessa 2019*. Nordean vahva sijoitus johtui vertailuryhmän parhaasta tuottokehityksestä vastuullisessa rahoitustoiminnassa; mm. vihreistä
joukkolainoista ja vihreistä yrityslainoista, hallituksen sukupuolten välisestä tasapainosta ja rahoitusalan johtavasta hiili- ja energiatehokkuudesta.
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Lounavoima Oy on paikallinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Yhtiö rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa tuotetaan
kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa. Yhtiön omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

Nordea luo kiinteitä suhteita asiakkaisiin ja yhteiskuntaan vahvan sitoutumisen kautta. Tarjoamme pankkipalveluja, joiden avulla ihmiset voivat saavuttaa
tavoitteitaan ja toteuttaa unelmiaan. Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta
finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja
Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


