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W 2015 roku poczyniliśmy istotne postępy w budowie mocniejszej firmy MetLife,
która zapewnia jeszcze większą wartość wszystkim interesariuszom.

go dotychczas pozbawione. W tym celu MetLife Foundation przekazała
dodatkowe 30 mln dolarów grantów na włączenie finansowe.

Rozpoczęliśmy realizację kolejnej fazy strategii korporacyjnej pod hasłem
Accelerating Value (Szybsze zwiększanie wartości).
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Jej wdrożenie będzie wymagać przyjrzenia się każdemu aspektowi naszej
działalności pod kątem trzech czynników: klientów, konkurencji i środków
pieniężnych. Pomoże nam to kierować kapitał do tych działów, które mogą
zaproponować klientom wyróżniającą się ofertę wartości i zyskać rzeczywistą
przewagę konkurencyjną. Umożliwi nam to także stabilne generowanie
większych zysków dla naszych akcjonariuszy.

Pracownicy MetLife spędzili ponad 72 000 godzin, pracując jako wolontariusze
w różnych krajach. Zbudowali domy wraz z Habitat for Humanity i place
zabaw z KaBOOM!, a także zaoferowali młodym ludziom pomoc w zakresie
gotowości do pracy i wiedzy finansowej w programie LifeChanger.
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Na podstawie przeglądu naszej działalności pod tym kątem oraz oceny
ogólnego otoczenia regulacyjnego zdecydowaliśmy się na początku tego
roku na wydzielenie znacznej części naszego segmentu sprzedaży detalicznej
w USA i sprzedaż jego zespołu doradców firmie MassMutual. Jesteśmy
przekonani, że te działania przyniosą MetLife znaczne korzyści w przyszłości.
Oprócz optymalizacji i harmonizacji działalności biznesowej poczyniliśmy
też ważne działania w zakresie odpowiedzialności społecznej, by wywierać
pozytywny wpływ na całym świecie:
Chronimy środowisko. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia ambitnego
celu neutralności wobec efektu cieplarnianego w działalności biznesowej
do końca 2016 r. Obiecaliśmy także realizację kilku innych nowych celów
ekologicznych do 2020 r. Environmental Protection Agency (amerykańska
Agencja Ochrony Środowiska) doceniła nasze zaangażowanie, przyznając nam
Climate Leadership Award (Nagrodę dla Lidera w Dziedzinie Ochrony Klimatu)
w kategorii wyznaczania celów w zakresie doskonałego zarządzania emisją
gazów cieplarnianych.
Jednocześnie powiększyliśmy swój portfel ekologicznych inwestycji
do 9,7 mld dolarów, angażując się w kolejne projekty związane z energią
odnawialną oraz energooszczędnymi budynkami.
Budujemy silne społeczności. Zintensyfikowaliśmy działania na rzecz
dostępu do wiedzy finansowej i usług dla osób z całego świata, które były

Nasze inwestycje w projekty społeczne i w dziedzinie przystępnego cenowo
budownictwa mieszkaniowego sięgnęły 1,6 mld dolarów, a w projekty
infrastrukturalne — łącznie 7,8 mld dolarów.
Tworzymy znakomite miejsce pracy. Opracowaliśmy nowy „wskaźnik
współpracy”, przy użyciu którego mierzymy postępy w zaszczepianiu w naszej
kulturze różnorodności i współpracy. Aby pomóc pracownikom w planowaniu
kariery i identyfikowaniu okazji do awansu, ustanowiliśmy nową platformę
globalnych stopni zaszeregowania, która standaryzuje stanowiska pracy
na różnych rynkach.
Jesteśmy także dumni z uwzględnienia MetLife po raz pierwszy na liście
„100 najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm” czasopisma
Corporate Responsibility. W rankingu tym bierze się pod uwagę wyniki
firm w siedmiu dziedzinach: zmian klimatycznych, relacji z pracownikami,
ochrony środowiska, finansów, ładu korporacyjnego, praw człowieka
i filantropii oraz wspierania społeczności.
MetLife z dumą wyznacza sobie coraz ambitniejsze cele nie tylko pod
względem wyników finansowych, ale też w zakresie ochrony środowiska,
społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. W ten sposób
angażujemy się w zrównoważony rozwój i zapewnienie lepszej przyszłości
wszystkim naszym interesariuszom.

Steven A. Kandarian
Prezes i Dyrektor Naczelny (CEO)
MetLife, Inc.

Informacje o MetLife
www.metlifeglobalimpact.com
globalimpact@metlife.com
MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166, USA
Jeżeli nie wskazano inaczej, informacje zostały
podane według stanu z 31 grudnia 2015.

Nasze cele związane z wpływem globalnym
Firma MetLife powstała w roku 1868 i oferuje ubezpieczenia na życie, renty, świadczenia
pracownicze, a także usługi zarządzania aktywami na całym świecie. MetLife działa w
ponad 40 krajach i zajmuje czołową pozycję rynkową w USA, Japonii, Ameryce Łacińskiej,
Azji i Europie oraz na Bliskim Wschodzie.
Zachęcamy do jeszcze lepszego poznania naszych działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności oraz przekazania opinii na temat naszego raportu. W naszej witrynie
Global Impact pod adresem www.metlifeglobalimpact.com można zapoznać się z pełnym
raportem Global Impact 2015 oraz naszym wynikiem Global Reporting Initiative (GRI),
a także uzyskać dodatkowe informacje.

W 2015 r. firma MetLife wyznaczyła sobie cele odnoszące się do relacji z pracownikami, klientami, dostawcami, społecznościami lokalnymi
i środowiskiem. Zamierzamy informować o postępach w realizacji tych celów w ramach naszego dążenia do wywierania globalnego wpływu.

Cele MetLife Foundation
•

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

Cele związane z różnorodnością dostawców

Wybrane nagrody i wyróżnienia

•

Osiągać 10-procentowy wzrost zróżnicowania dostawców z roku na rok do 2020 r.

•

Starać się osiągnąć udział mniejszościowego dostawcy w 100 procentach inicjatyw pozyskiwania źródeł dostaw.

•

Wdrożyć program mentoringowy w zakresie różnorodności dostawców i uzyskać jego 15-procentowy wzrost do 2020 r.

Cele środowiskowe

Najbardziej Podziwiane
Firmy na Świecie

50 Najlepszych Firm dla Kobiet
na Stanowiskach Kierowniczych

Magazyn Fortune

National Association for
Female Executives

Najlepsze Firmy pod względem Równości
Osób LGBT — Corporate Equality Index
(Wskaźnik równości w korporacjach)
Human Rights Campaign

•

Osiągnąć poziom neutralności względem efektu cieplarnianego w 2016 r.

•

Zmniejszyć łączne zużycie energii we wszystkich obiektach firmy na całym świecie o 10% do 2020 r. względem roku odniesienia 2012.

•

Zmniejszyć łączne emisje dwutlenku węgla przez obiekty lokalne o 10% do 2020 r. względem roku odniesienia 2012.

•

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

Cele związane z klientami
•

Uzyskać wzrost lojalności i utrzymania klientów dzięki ciągłemu doskonaleniu wyniku Net Promoter Score.

Cele związane z pracownikami

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

W pierwszej „20” amerykańskiego
i globalnego rankingu ekologicznego

Pracodawca Przyjazny
Wojskowym

Nagroda dla Lidera w dziedzinie
Klimatu Organizacyjnego 2016

Newsweek

G.I. Jobs Magazine

EPA Center for Corporate
Climate Leadership
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•

Stworzyć w całej grupie jednolitą kulturę prozdrowotną i prowadzić programy wellness w każdym kraju.

•

Zadbać, aby wszyscy pracownicy MetLife myśleli o swoim zdrowiu i mieli dostęp do właściwie dobranych lokalnie i skutecznych planów
oraz programów.

•

Stworzyć kulturę współpracy, w której wszyscy pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w pracach zespołów ds. różnorodności i współpracy (DBRN).

Cele związane z zarządzaniem ryzykiem i etycznym postępowaniem
•

Stworzyć stabilną kulturę postępowania z ryzykiem, zachęcając wszystkich pracowników do odbycia szkolenia z zarządzania ryzykiem
„Trzy linie obrony”.

•

Zarządzać ryzykiem w ramach naszych zatwierdzonych oświadczeń o gotowości do podejmowania ryzyka.

Nasze cele związane z wpływem globalnym
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Ryzyko i szanse związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz ładem korporacyjnym
Inwestujemy w aktywa ważone ryzykiem oferujące konkurencyjny zwrot, które pomagają nam w dotrzymywaniu zobowiązań finansowych. Ocena ryzyka
jest nieodłącznym elementem procesu due dilligence podczas wyboru i monitorowania takich inwestycji.
W całym portfelu inwestycji stosujemy rygorystyczne zasady zarządzania ryzykiem i starannie szacujemy zagrożenia oraz szanse stwarzane przez każdą
z inwestycji, w tym właściwe zagrożenia i szanse związane z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym.

METLIFE IDENTYFIKUJE TRENDY, AKTYWNIE ADMINISTRUJE
PORTFELAMI I NIEUSTANNIE ZARZĄDZA RYZYKIEM, ABY ZAPEWNIĆ
ZDROWY NADZÓR NAD AKTYWAMI INWESTYCYJNYMI.
Umiemy uważnie dobierać aktywa do pasywów związanych z produktami, które mogą obejmować okresy 30-letnie
i dłuższe. Dzięki temu potrafimy dotrzymywać obietnic złożonych milionom klientów spółek MetLife na całym świecie.

4,8% 3,8% 2,7% 2,2%

Zróżnicowany portfel globalny MetLife
Tworzymy wartość, inwestujemy w przyszłość

465,6 mld dolarów w zarządzanych aktywach*
Portfel inwestycyjny MetLife obejmuje papiery wartościowe oraz aktywa pochodzące
z obrotu niepublicznego. Alokacja aktywów odzwierciedla zróżnicowane zobowiązania
MetLife w skali globalnej. Nasze aktywa zmieniają się w czasie w zależności od wartości
względnej oraz oceny stanu gospodarki i rynków finansowych. Dbamy o zachowanie
odpowiednich poziomów dywersyfikacji i jakości aktywów.

33,5%

10,8%

N A J WA Ż N I E J SZ E DA N E :

Inwestycje w obligacje komunalne w wysokości 15,9 mld dolarów wspierają inicjatywy w zakresie infrastruktury,
edukacji, zdrowia społecznego i niedrogiego mieszkalnictwa*.

13,3%

Inwestycje proekologiczne w wysokości 9,7 mld dolarów obejmują udziały własnościowe w 37 elektrowniach
wiatrowych i słonecznych, udziały kapitałowe w 48 obiektach z certyfikatem LEED, a także 3 mld dolarów inwestycji
w energię odnawialną.
Inwestycje infrastrukturalne w wysokości 7,8 mld dolarów zapewniają dostępność niezbędnej infrastruktury,
takiej jak lotniska, drogi, porty, rurociągi, linie przesyłowe i sieć energetyczna.
Inwestycje społeczne i w przystępne cenowo budownictwo mieszkaniowe w wysokości 1,6 mld dolarów
zapewniają znaczne, wymierne korzyści projektom budowy przystępnych cenowo mieszkań i obiektów użyteczności
publicznej oraz innym inicjatywom służącym ubogim osobom i społecznościom.
* 31 grudnia 2015 r. firma MetLife miała inwestycje w 425 różnych komunalnych podmiotach non profit w 47 stanach oraz
Dystrykcie Kolumbii. W ciągu ostatnich 10 lat inwestycje MetLife w obligacje komunalne wzrosły o ponad 300 procent.
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14,1%

* Na dzień 31 grudnia 2015 r. Patrz Uwagi prawne na s. 16, gdzie zamieszczono informacje finansowe inne
niż zgodne z GAAP, definicje i uzgodnienia.

14,8%

155,8 mld
dolarów

68,8 mld
dolarów

65,8 mld
dolarów

61,7 mld
dolarów

50,5 mld
dolarów

Obligacje
korporacyjne
o ratingu
inwestycyjnym

Kredyty
hipoteczne

Strukturyzowane
instrumenty
finansowe

Obligacje i bony Zagraniczne
skarbowe USA
obligacje
oraz instrumenty państwowe
emitowane przez
amerykańskie i
międzynarodowe
instytucje
publiczne

22,1 mld
dolarów

17,6 mld
dolarów

Środki pieniężne Obligacje
i inwestycje
korporacyjne
krótkoterminowe o ratingu poniżej
inwestycyjnego

12,9 mld
dolarów

10,4 mld
dolarów

Inwestycje
w nieruchomości

Korporacyjne
inwestycje
kapitałowe

Tworzymy wartość, inwestujemy w przyszłość

4 5

Model trzech linii obrony
W 2015 r. wdrożyliśmy obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkolenie z zarządzania ryzykiem pod nazwą „Trzy linie obrony”. Korzystając z interaktywnego
modułu, pracownicy poznali różne linie obrony, w tym ich własną rolę w zarządzaniu ryzykiem w MetLife. Dotychczas szkolenie to pomyślnie ukończyło
98% pracowników z całego świata.

PIERWSZA LINIA OBRONY

DRUGA LINIA OBRONY

TRZECIA LINIA OBRONY

Przywództwo
biznesowe

Kierownictwo MetLife
wyższego szczebla

Ład korporacyjny

Działy oraz piony korporacyjne

Zarządzanie ryzykiem, etyka korporacyjna,
zgodność z przepisami, zagrożenia
i zabezpieczenia informatyczne

Dział Audytu Wewnętrznego

Główne obowiązki i odpowiedzialność; identyfikacja,
ocena i minimalizacja ryzyka

Niezależna i obiektywna opinia

Nadzór i doradztwo dla spółek, monitorowanie
łącznego ryzyka i kontrola nad pierwszą linią

Działamy etycznie i uczciwie
N A J WA Ż N I E J SZ E DA N E :

Rozszerzyliśmy procesy związane z komisjami ds. ryzyka, sprawozdawczości w zakresie
ryzyka oraz testów warunków skrajnych.
Przeprowadziliśmy Globalną Ankietę nt. Etyki w ramach budowania kultury etycznej.

PRZESTRZEGAMY NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW ETYCZNEGO
POSTĘPOWANIA I JESTEŚMY GODNYM ZAUFANIA PARTNEREM
KLIENTÓW ORAZ SPOŁECZNOŚCI, KTÓRYM SŁUŻYMY.
Kultura etyki, rzetelności i zarządzania ryzykiem jest zintegrowana z tkanką organizacji — co oznacza, że pracownicy na wszystkich
poziomach i we wszystkich działach odpowiadają za przestrzeganie tych standardów. Nieustannie oceniamy i dostosowujemy
nasze praktyki związane z etyką i zarządzaniem ryzykiem, aby mieć pewność, że pozostają dopasowane do ogólnej strategii
przedsiębiorstwa. Dzięki temu podejściu klienci MetLife ufają, że przejmiemy za nich ryzyko, tak by oni nie musieli go ponosić.

Doskonalimy narzędzia do zarządzania
ryzykiem korporacyjnym
W 2015 r. wprowadziliśmy serię udoskonaleń naszej platformy
zarządzania ryzykiem. Oprócz korporacyjnego oświadczenia
o gotowości do ponoszenia ryzyka firma MetLife wdrożyła takie oświadczenia w każdym ze swoich kluczowych regionów
(Ameryka Północna i Południowa, Azja i EMEA). Firma MetLife
rozbudowała także komisje ds. ryzyka i sprawozdawczość
w tym zakresie na szczeblu regionalnym oraz krajowym,
aby zaspokoić oczekiwania związane z najlepszymi praktykami i wymaganiami organów nadzorczych w kilku krajach oraz
regionach. Firma rozszerzyła też testy warunków skrajnych tak,
by obejmowały różne podejścia do oceny płynności, w tym
GAAP, test wykorzystania kapitału statutowego oraz test kapitału ekonomicznego.
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Globalna Ankieta
nt. Etyki 2015
Firma MetLife buduje i podtrzymuje kulturę etyki,
w związku z czym w 2015 r. przeprowadziła Ankietę
nt. Etyki. Obecnie opracowujemy plan działania, który
umożliwi reakcję na wyniki tej ankiety. Dążymy do wdrożenia
tego planu w skali globalnej w 2016 r. Pod koniec 2017 r.
przeprowadzimy ankietę uzupełniającą w celu zmierzenia
skuteczności tych działań.

Działamy etycznie i uczciwie
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Zwiększamy dostępność
MetLife nieustannie dba o innowacyjność na etapie projektowania i dystrybucji produktów oraz usług. Chcemy, aby były łatwiej osiągalne dla osób,
które dotychczas nie miały dostępu do usług finansowych wysokiej jakości.
Oto trzy przykłady:
• Educare: nowy produkt edukacyjny w Azji. Educare to pierwszy tego
typu program oszczędnościowy, który pomaga rodzicom w rozwoju dzieci
na każdym etapie — od narodzin po ukończenie studiów.
• Met99: elastyczne i przystępne ubezpieczenia w Meksyku. Met99 to
produkt z segmentu ubezpieczeń na życie, który zwiększa włączenie finansowe
pracowników osiągających dochody niższe od średnich w Meksyku.
• Nowe partnerstwo z bankiem w Egipcie. MetLife Alico i ALEXBANK
rozpoczęły strategiczne partnerstwo, w ramach którego będą zapewniać
wszechstronne rozwiązania ubezpieczeniowe 1,6 mln klientów w całej
sieci banku obejmującej 170 placówek w Egipcie.

Koncentrujemy się na klientach

WSKAŹNIK rNPS:

WZROST O 35%

od 2014
do
2015 r.

Oprócz monitorowania wskaźnika NPS w odniesieniu do
transakcji indywidualnych MetLife stara się zrozumieć
i kompleksowo udoskonalić relacje z klientami. Z raportu
Satmetrix, w którym zmierzono relacyjne wskaźniki Net
Promoter Score (rNPS) amerykańskich ubezpieczycieli na
życie, wynika, że skuteczność MetLife w tym zakresie wzrosła
o 35% od 2014 do 2015 roku*.
* Źródło: Satmetrix 2016 U.S. Life Insurance Benchmark

ROZWIJANIE I UTRZYMYWANIE WYJĄTKOWEJ OBSŁUGI KLIENTA
TO NASZ PRIORYTET.
Wsłuchujemy się uważnie w potrzeby klientów i nie szczędzimy starań, by zapewnić im łatwy dostęp do produktów
oraz wszechstronne wsparcie. Dbamy o to, by oferować klientom wyjątkową obsługę, dlatego inwestujemy w technologie,
upraszczamy i standaryzujemy procesy oraz opracowujemy innowacyjne rozwiązania produktowe.

N A J WA Ż N I E J SZ E DA N E :

W amerykańskich centrach obsługi telefonicznej przekroczyliśmy cele związane z załatwianiem spraw
podczas pierwszego połączenia, zadowoleniem klientów oraz wskaźnikiem Transactional Net Promoter Score,
osiągając historyczne rekordy dla MetLife.
Zainwestowaliśmy do 300 mln dolarów w technologie i działalność operacyjną, aby zmodernizować
podstawy naszego działania i rozwinąć zaawansowane zdolności, koncentrując się na zapewnianiu klientom
wyróżniającej się obsługi.
Uruchomiliśmy MyDirect — pierwsze całkowicie cyfrowe ubezpieczeniowe rozwiązanie samoobsługowe,
dzięki któremu klienci mogą łatwiej uzyskać ochronę ubezpieczeniową i zarządzać polisami.
Umocniliśmy relacje w ramach MAXIS Global Benefits Network z AXA — nasza spółka joint venture
oferuje rozwiązania obejmujące świadczenia pracownicze dla klientów w ponad 110 krajach.
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Krzewimy kulturę innowacyjności wraz z LumenLab MetLife
LumenLab, który rozpoczął działalność w 2015 r., to pierwszy tego rodzaju
ośrodek innowacyjności prowadzony przez ekspertów. Zachęca on pracowników do budowania nowych obszarów działalności, które zaspokajają potrzeby konsumentów azjatyckich pod względem ochrony zdrowia i majątku,
a także starzenia się.
W 2015 r. LumenLab przeprowadził ponad 15 warsztatów i szkoleń w całej Azji.
Połączenie wiedzy o klientach, jaką dysponują krajowe zespoły, z organicznymi
pomysłami innowatorów z LumenLab zaowocowało testami pilotażowymi
różnych pomysłów biznesowych. Są to między innymi: aplikacja BerryQ z elementami grywalizacji będąca quizem na temat edukacji zdrowotnej, Rememory
— moderowana i i ustrukturyzowana platforma międzypokoleniowej wymiany
opowieści, a także Misir — internetowe narzędzie ubezpieczeniowe zapewniające przejrzysty wgląd w różne produkty i wspierające edukację. Dodatkowe szkolenia zostaną przeprowadzone w 2016 r. w Malezji, Wietnamie, Japonii,
Chinach, Indiach i Singapurze.

Ośrodek Innowacyjności MetLife

Koncentrujemy się na klientach
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Aspiracje związane ze zdrowiem organizacji
Motywujące przywództwo. Tworzenie pozytywnej atmosfery pracy zespołowej, w której
pracownicy w ramach szczerego, przejrzystego i otwartego dialogu zyskują wsparcie oraz
motywację do uczestnictwa w realizacji naszej wspólnej wizji.
Zaangażowanie pracowników. Rozwój utalentowanych i zmotywowanych pracowników,
którzy koncentrują się na przejrzystych celach, dążą do uzyskiwania jak najlepszych wyników
i mają możliwości rozwoju osobistego.
Orientacja na klientów. Ułatwianie klientom współpracy z nami dzięki jak najlepszej ofercie —
niezależnie od źródła wykorzystanych w tym celu pomysłów.

METLIFE KRZEWI KULTURĘ MIEJSCA PRACY, W KTÓRYM PRACOWNICY
SĄ ZAANGAŻOWANI, ZMOTYWOWANI I ZAINSPIROWANI.
Tworzymy znakomite miejsce pracy

Zapewniamy pracownikom różne okazje do rozwoju zdolności i talentów, co pomaga nam w oferowaniu produktów
zorientowanych na klientów, dzięki którym odnosimy sukcesy. Dzięki wspólnym staraniom wszystkich pracowników
powstanie naprawdę zintegrowana, globalna firma — One MetLife.

N A J WA Ż N I E J SZ E DA N E :

Mierzymy zdrowie organizacji w skali światowej

Promujemy różnorodność wśród dostawców

40 000 pracowników uczestniczyło w Ankiecie nt. Zdrowia Organizacji, która wykazała
naszą znaczną poprawę w priorytetowych obszarach.

Ankieta nt. Zdrowia Organizacji MetLife pomaga nam w rozwoju firmowych
narzędzi, procesów i zachowań oraz ich harmonizacji z naszą wizją, strategią
i wartościami.

Rozpoczęliśmy „Wellness for Life” — pierwszy globalny program wellness w MetLife.

Krzewimy kulturę różnorodności i otwartości

Innowacyjność i elastyczność zróżnicowanych partnerów biznesowych przynosi MetLife korzyści — podobnie jak różnorodność naszych pracowników.
Nasz nagradzany program różnorodności wśród dostawców, ustanowiony w
2003 r. to kluczowy element naszej strategii biznesowej. Program ten sprzyja
relacjom z mniejszościowymi dostawcami, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego społeczności i powstawania miejsc pracy.

Wdrożyliśmy wskaźnik współpracy w celu mierzenia integracji różnorodności i współpracy
z firmową kulturą.
Zawarliśmy transakcje z ponad 700 mniejszościowymi partnerami biznesowymi, co złożyło
się na 10,2% naszych wydatków kierowanych do dostawców.
Ustanowiliśmy platformę globalnych stopni zaszeregowania, która ułatwia znajdowanie
okazji do rozwoju kariery oraz zarządzanie talentami.

Streszczenie raportu MetLife Global Impact 2015

Zaangażowanie MetLife na rzecz różnorodności i współpracy to nieodłączny
element naszych sukcesów biznesowych. Utalentowani, zróżnicowani pracownicy wnoszą świeże spojrzenie, myślenie strategiczne oraz innowacyjne
rozwiązania problemów. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć rynki na całym
świecie oraz budować mocniejsze relacje z klientami, a także społecznościami,
wśród których mieszkamy i pracujemy.
W 2015 r. firma MetLife wykorzystała wskaźnik współpracy wyliczony na podstawie Ankiety nt. Zdrowia Organizacji w celu zorientowania się w postępach
działań na rzecz różnorodności i współpracy na całym świecie. Pracownicy
MetLife obchodzili też w czerwcu 2015 r. drugi doroczny Tydzień Różnorodności i Współpracy. Tematem przewodnim tej kampanii była otwartość kulturowa, czyli umiejętność zrozumienia i docenienia założeń kulturowych innych
osób bez ich osądzania.

W przyszłości zamierzamy wdrożyć ten program w skali globalnej i umocnić
relacje ze światowymi organizacjami działającymi na rzecz różnorodności
wśród dostawców, aby nawiązać współpracę z mniejszościowymi firmami
oferującymi innowacyjne rozwiązania biznesowe.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że firmy prowadzone przez kobiety są niezbędnym czynnikiem rozwoju światowej gospodarki. Dlatego też MetLife podejmuje inicjatywy na rzecz intensyfikacji współpracy z firmami prowadzonymi
przez kobiety na naszych rynkach lokalnych.

Tworzymy znakomite miejsce pracy
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Założycielom MetLife przyświecało proste, lecz ważne spostrzeżenie: wszyscy potrzebują dostępu do odpowiednich narzędzi finansowych, by móc lepiej korzystać
z życia. Od 1976 r. MetLife Foundation przekazała ponad 700 mln dolarów grantów, aby zmieniać na lepsze życie osób, rodzin i społeczności, którym służymy.
W 2013 r. MetLife Foundation zobowiązała się do przekazania w ciągu pięciu lat 200 mln dolarów, by pomóc osobom i rodzinom o niskich dochodach
w maksymalnym korzystaniu z oferty formalnego sektora finansowego. W drugiej połowie pięcioletniego planu strategicznego MetLife Foundation jest
na dobrej drodze do jego realizacji i przekazała na ten cel ponad 100 mln dolarów.
MetLife Foundation uczestniczy też jako grantodawca w różnych przedsięwzięciach związanych z ochroną zdrowia i badaniami medycznymi, kulturą i sztuką,
pomocą ofiarom klęsk żywiołowych oraz wolontariatem.

OD 1976 R. METLIFE FOUNDATION PRZEKAZAŁA PONAD
700 MLN DOLARÓW GRANTÓW, ABY WSPIERAĆ POZYTYWNE
ZMIANY NA CAŁYM ŚWIECIE.
Misja MetLife Foundation polega na poprawie kondycji finansowej osób o niskich dochodach na całym świecie w ramach współpracy ze skutecznie działającymi
organizacjami, które oferują porady i dostęp do usług finansowych wysokiej jakości. Działamy na rynkach zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, aby zapewnić
zrozumienie usług finansowych i korzystanie z nich przez wszystkich ludzi, dzięki czemu będą oni mogli lepiej żyć i kierować swoim życiem.

MetLife Foundation: zmieniamy na lepsze

Wiedza
N A J WA Ż N I E J SZ E DA N E :

49 mln dolarów łącznych dotacji zostało przekazanych przez MetLife i MetLife Foundation na takie
cele jak włączenie finansowe, ochrona zdrowia i badania medyczne, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych,
kultura i sztuka oraz zaangażowanie społeczne pracowników.
Ponad 72 000 godzin wolontariatu pracowniczego, w tym LifeChanger — program mentoringowy,
w którym uczestniczyło ponad 600 wolontariuszy w 12 krajach.
Ponad 100 mln dolarów grantów na rzecz włączenia finansowego — półmetek realizacji naszego
zobowiązania do przekazania na ten cel 200 mln dolarów do 2017 r.

Usługi

Aby klienci

Aby klienci

• Byli dobrze poinformowani

• Byli obsługiwani

i podejmowali decyzje
finansowe z poczuciem
pewności

• Byli przygotowani

przez solidne podmioty,
które zaspokoją
ich obecne oraz
przyszłe potrzeby

• Mieli dostęp

na wymagania
sektora
finansowego

do produktów
i usług doskonalących
ich finansowe
umiejętności
oraz kondycję

Wnioski
z doświadczeń
Aby podmioty z branży włączenia finansowego

• Mogły wymieniać się wiedzą dzięki wysokiej jakości
badaniom i pozycji lidera opinii

• Mogły wspierać się nawzajem, wymieniając

się najlepszymi praktykami oraz identyfikując
priorytety podczas spotkań i konferencji

Streszczenie raportu MetLife Global Impact 2015

MetLife Foundation: zmieniamy na lepsze
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Rok 2015 był doniosły dla MetLife, ponieważ firma powzięła ważne zobowiązania ekologiczne i osiągnęła istotne sukcesy. W szczególności rozbudowaliśmy
nasz program zrównoważonego rozwoju w skali prawdziwie globalnej:
• wyznaczyliśmy sobie pierwsze w historii globalne cele środowiskowe;
• rozpoczęliśmy „Our Green Impact” — wszechstronny, globalny program zaangażowania pracowników;
• zwiększyliśmy liczbę ekologicznych budynków na całym świecie;
• zaangażowaliśmy rekordową liczbę dostawców w naszym programie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw.

METLIFE DBA O POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA OBECNIE,
BY POZOSTAWIĆ ZDROWĄ PLANETĘ PRZYSZŁYM POKOLENIOM.
W związku z tym staramy się minimalizować swój negatywny wpływ na środowisko w ramach programu zmniejszania
emisji dwutlenku węgla, inicjatyw na rzecz energooszczędności, redukcji, recyklingu i ponownego wykorzystywania odpadów,
a także zaangażowania pracowników w kwestie ekologiczne oraz zdrowego stylu życia.

Chronimy środowisko
N A J WA Ż N I E J SZ E DA N E :

Pierwszy ubezpieczyciel z siedzibą w USA, który zobowiązał się do neutralności wobec efektu
cieplarnianego. Wyznaczyliśmy sobie globalne cele ekologiczne. Zobowiązaliśmy się do zmniejszenia
wykorzystania energii oraz emisji gazów cieplarnianych o 10% do 2020 r.
Zostaliśmy wyróżnieni przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA) nagrodą
Climate Leadership Award w kategorii wyznaczania celów w zakresie doskonałego zarządzania
emisją gazów cieplarnianych.

Nasze globalne cele środowiskowe:

NEUTRALNOŚĆ
WOBEC EFEKTU
CIEPLARNIANEGO: 0

GLOBALNE ZUŻYCIE
ENERGII: -10%
MetLife zmniejszy łączne zużycie energii we wszystkich obiektach firmy
na całym świecie o 10% do 2020 r. względem roku odniesienia 2012.

MetLife osiągnie neutralność względem efektu cieplarnianego w roku
2016 i utrzyma ją w kolejnych latach, wdrażając inicjatywy na rzecz
energooszczędności w całym zakresie naszego działania, a także zwiększając
wykorzystanie technologii do współpracy zdalnej w celu zmniejszenia
liczby podróży biznesowych.

LOKALNE EMISJE
DOSTAWCY UJAWNIAJĄCY
DWUTLENKU WĘGLA: -10% DANE: 100
MetLife zmniejszy łączne emisje dwutlenku węgla przez obiekty lokalne
o 10% do 2020 r. względem roku odniesienia 2012.

Streszczenie raportu MetLife Global Impact 2015

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

Chronimy środowisko
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Uwagi prawne
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, 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 sprawozdaniach MetLife złożonych w amerykańskiej
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Czynniki te to między innymi:
(1) trudne warunki na światowych rynkach kapitałowych; (2) zwiększona zmienność i zakłócenia na globalnych
rynkach kapitałowych i kredytowych, które mogą mieć wpływ na naszą zdolność do zaspokajania potrzeb
w zakresie płynności i dostępu do kapitału, w tym za pośrednictwem naszych linii kredytowych, generowania
dochodów z opłat i przychodów związanych z rynkiem oraz finansowania ustawowych wymagań dotyczących
rezerw, lub wymagać od nas przedstawiania zabezpieczeń bądź dokonywania płatności związanych ze spadkiem
wartości określonych aktywów, w tym aktywów powiązanych z elementami ryzyka przenoszonymi do niektórych z zależnych od nas reasekuratorów lub też ze związanymi z tymi elementami ryzyka ustaleniami dotyczącymi
zabezpieczeń; (3) narażenie na ryzyko związane z rynkami finansowymi i kapitałowymi, w tym w wyniku zakłóceń w Europie i ewentualnego opuszczenia strefy euro przez jeden lub kilka krajów; (4) wpływ kompleksowej
reformy regulacji usług finansowych na MetLife, Inc, w tym potencjalne uznanie jej za niebankową „systemowo
ważną instytucję finansową” lub pod innym względem; (5) liczne inicjatywy regulacyjne wymagane przez Ustawę Dodda-Franka o reformie Wall Street i ochronie konsumentów (Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) lub dopuszczalne w jej rozumieniu, które mogą mieć wpływ na to, jak prowadzimy naszą
działalność, w tym wymuszające likwidację niektórych instytucji finansowych; (6) zmiany regulacyjne, prawne
lub podatkowe dotyczące naszej działalności ubezpieczeniowej, międzynarodowej albo innych działań, które
mogą mieć wpływ na koszty naszych produktów lub usług bądź popyt na nie, albo też na zwiększenie kosztów
lub obciążeń administracyjnych związanych z zapewnianiem świadczeń pracowniczych; (7) niekorzystne wyniki lub inne konsekwencje postępowań sądowych lub arbitrażowych bądź dochodzeń organów regulacyjnych;
(8) nasza zdolność do reakcji na trudności, nieprzewidziane zobowiązania, utratę wartości aktywów lub działania
agencji ratingowych wynikające z (a) przejęć firm oraz ich integracji oraz zarządzania ich rozwojem, (b) rozporządzenia spółkami na drodze sprzedaży, pierwszej oferty publicznej, wydzielenia lub z innego powodu, (c) wejścia
do spółki joint venture lub (d) reorganizacji osoby prawnej; (9) potencjalne zagrożenia dla płynności i innego
rodzaju zagrożenia wynikające z naszego udziału w programach wypożyczania papierów wartościowych i innych transakcjach; (10) straty inwestycyjne i przypadki niewypłacalności, a także zmiany wycen inwestycyjnych;
(11) zmiany w założeniach dotyczących wyceny inwestycji, odroczonych kosztów pozyskiwania polis, odroczonych premii motywacyjnych dla handlowców, wartości nabytych przedsiębiorstw lub wartości firmy; (12) utrata
wartości firmy i zrealizowane straty lub spadki wartości rynkowej aktywów niepłynnych; (13) niespłacanie naszych
kredytów hipotecznych; (14) przypadki niewypłacalności lub spadku wiarygodności kredytowej innych instytucji
finansowych, które mogłyby mieć na nas niekorzystny wpływ; (15) ryzyko ekonomiczne, polityczne, prawne, walutowe i inne źródła ryzyka związane z naszą działalnością międzynarodową, w tym zmiany kursów walutowych;
(16) obniżenia ratingów naszej zdolności do regulowania roszczeń, kondycji finansowej lub wiarygodności kredytowej; (17) pogorszenie skutków ustanowienia „zamkniętego bloku” w związku z reorganizacją Metropolitan Life
Insurance Company; (18) dostępność i skuteczność umów reasekuracji lub zwolnienia z odpowiedzialności, jak
również jakiekolwiek uchybienia lub zaniechania kontrahentów w zakresie ich wykonywania; (19) różnice między
rzeczywistymi roszczeniami a założeniami przyjętymi dla celów ubezpieczania i tworzenia rezerw; (20) nieefek-

tywność zasad i procedur zarządzania ryzykiem; (21) straty związane z katastrofami; (22) rosnące koszty oraz ograniczona dostępność finansowania ustawowych rezerw z tytułu ubezpieczeń na życie; (23) nasilenie konkurencji,
w tym w zakresie polityki cenowej, wchodzenia na rynek nowych konkurentów, konsolidacji dystrybutorów,
rozwoju nowych produktów przez istniejących konkurentów, a także konkurencji o kadry; (24) narażenie na straty związane z gwarancjami zmiennych świadczeń dożywotnich, w tym wynikające ze znaczącej i długotrwałej
dekoniunktury lub skrajnej zmienności na rynkach akcji, obniżenia lub spadku stóp procentowych, nieprzewidzianych zachowań posiadaczy polis, umieralności lub długowieczności; (25) ograniczenia regulacyjne i inne
mające wpływ na zdolność MetLife, Inc. do wypłaty dywidend i skupu akcji zwykłych; (26) podstawowa zależność
MetLife, Inc. jako jednostki dominującej od wypłaty dywidend przez jednostki zależne umożliwiającej osiąganie
celów w zakresie swobodnego przepływu środków pieniężnych oraz zaspokajanie zobowiązań w zakresie spłaty
długów oraz obowiązujące ograniczenia regulacyjne dotyczące zdolności takich jednostek zależnych do wypłaty
takich dywidend; (27) możliwość wpływania przez Radę Dyrektorów MetLife, Inc. na wynik głosowania akcjonariuszy poprzez przepisy dotyczące głosowania Funduszu Powierniczego Posiadaczy Polis MetLife; (28) zmiany
standardów, praktyk i zasad rachunkowości; (29) zwiększone wydatki związane z planami emerytalnymi i innymi
świadczeniami dla emerytów, jak również świadczeniami z zakresu opieki zdrowotnej i innymi świadczeniami
pracowniczymi; (30) niezdolność do ochrony naszych praw własności intelektualnej lub roszczenia osób trzecich
dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej; (31) niezdolność do przyciągnięcia i zatrzymania przedstawicieli handlowych; (32) przepisy prawa i naszych dokumentów założycielskich, które mogą opóźniać, utrudniać lub
uniemożliwiać przejęcia i połączenia przedsiębiorstw z udziałem MetLife; (33) skutki zakłóceń działalności gospodarczej lub recesji spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami, takimi jak ataki terrorystyczne, cyberataki, inne
działania zbrojne lub klęski żywiołowe, w tym wszelki związany z nimi wpływ na wartość naszego portfela inwestycyjnego, nasze systemy odzyskiwania danych po awarii, systemy bezpieczeństwa informatycznego lub inne
systemy bezpieczeństwa informacji oraz planowanie ciągłości zarządzania; (34) skuteczność naszych programów
i praktyk w zakresie zapobiegania zapewnianiu naszym pracownikom zachęt do podejmowania nadmiernego
ryzyka; (35) pozostałe elementy ryzyka i niepewności opisane każdocześnie w sprawozdaniach MetLife, Inc. dla
amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission).
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 amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and
Exchange Commission).

Wyjaśnienie dotyczące informacji finansowych nieobjętych zasadami GAAP
Zarządzane aktywa (zgodnie z poniższą definicją) to wskaźnik finansowy wynikający z metodologii innych niż
ogólnie przyjęte w Stanach Zjednoczonych Ameryki zasady rachunkowości (Generally Accepted Accounting
Principles, GAAP). MetLife stosuje pojęcie „zarządzane aktywa” do tych aktywów na swoim rachunku ogólnym,
którymi aktywnie zarządza i dla których podaje szacowaną wartość godziwą. W MetLife jesteśmy przekonani, że
stosowanie pojęcia „zarządzane aktywa” ułatwia zrozumienie i porównywanie rachunku ogólnego firmy dzięki
wykluczeniu takich aktywów jak pożyczki pod zastaw polis, inne zainwestowane aktywa, kredyty hipoteczne
przeznaczone do obrotu i komercyjne kredyty hipoteczne w posiadaniu skonsolidowanych podmiotów sekurytyzacyjnych, ponieważ wszystkie te aktywa nie są aktywnie zarządzane na rachunku ogólnym MetLife. Wykluczona jest także opcja wyceny w wartości godziwej oraz papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, ponieważ
na kwotę tę składają się głównie inwestycje dokonywane przez fundusze oparte na jednostkach uczestnictwa,
a nie przez MetLife. Wartość kredytów hipotecznych i niektórych inwestycji w nieruchomości wyceniono według wartości godziwej, a nie wartości księgowej. Poniżej przedstawiono uzgodnienie różnic między wartością
zarządzanych aktywów a łączną wartością inwestycji. Dodatkowe informacje o poszczególnych inwestycjach
MetLife zawiera kwartalny dodatek finansowy (Quarterly Financial Supplement) MetLife, Inc. za kwartał zakończony 31 grudnia 2015 r. oraz Sprawozdanie roczne MetLife, Inc. na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia
2015 r. Oba dokumenty można uzyskać na stronie internetowej poświęconej relacjom inwestorskim MetLife pod
adresem http://investor.metlife.com. Zarządzanych aktywów, jako wskaźnika niezgodnego z zasadami GAAP,
nie należy traktować jako zamiennika inwestycji ogółem — najbardziej zbliżonego wskaźnika GAAP.
Gwarancje mają zastosowanie do pewnych produktów ubezpieczeniowych i rentowych (ale nie do produktów związanych z papierami wartościowymi, innymi aktywami o zmiennej wartości i doradztwem inwestycyjnym) i podlegają regulaminom, wykluczeniom oraz ograniczeniom danych produktów, jak również
zależą od zdolności ubezpieczyciela do wypłaty roszczeń i jego sytuacji finansowej.

UZGODNIENIE: INWESTYCJE OGÓŁEM A ZARZĄDZANE AKTYWA
(w mld dolarów)

31 grudnia 2015 r.

Inwestycje ogółem
> Plus środki pieniężne i ich ekwiwalenty
> Plus korekty do wartości godziwej
> Minus komercyjne kredyty hipoteczne udzielone skonsolidowanym podmiotom sekurytyzacyjnym
> Minus pożyczki pod zastaw polis
> Minus inne zainwestowane aktywa
> Minus kredyty hipoteczne przeznaczone do obrotu
> Minus opcja wyceny w wartości godziwej i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

495,5
12,8
6,3
0,2
11,3
22,5
—
15,0

Zarządzane aktywa

465,6
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Bazując na długiej historii podnoszenia standardu życia swoich klientów, firma MetLife
angażuje się w pomoc klientom indywidualnym, rodzinom i społecznościom z całego
świata w poszerzaniu dostępnych dla nich możliwości. Nie szczędzimy starań, by utrzymać
zaufanie naszych klientów i zwiększać stabilność społeczności, w których działamy.

MetLife, Inc.
200 Park Avenue
New York, NY 10166
www.metlife.com
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