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Woven Planet kötvények piacra dobását tervezi a Toyota
A Toyota ’Woven Planet’ kötvényeket tervez piacra dobni az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (Sustainable
Development Goals, SDG-k) elérését célzó projektek és a Toyota filozófiáján alapuló fenntartható fejlődési célok
pénzügyi támogatására. A kibocsátás maximális összértéke 500 milliárd yen, azaz mintegy 1375 milliárd Forint lesz.

Az autóipar olyan átalakulás útjára lépett, amely egyszer fordul elő egy évszázadban. Ezekere a változatokra felkészülve
a Toyota a világ vezető autógyártójából a világ vezető mobilitási vállalatává kíván válni, amelynek köszönhetően a
japán autógyártó, hogy még több értéket lesz képes majd átadni a társadalomnak, és üzleti tevékenységével nagyobb
előrelépést érhet el a fenntartható üzleti célok terén. Ezzel párhuzamosan a biztonsággal és a környezettel kapcsolatos
társadalmi kérdések megoldására irányuló kezdeményezések mellett a Toyota előmozdította a jövő mobilis
társadalmának építését célzó kezdeményezéseket is. Az ilyen nagyszabású és fenntartható üzleti célok anyagi
támogatása érdekében a Toyota Woven Planet kötvényeket tervez kibocsátani.
A Toyota Woven Planet kezdeményezései azt az eltökéltséget képviselik, amellyel a vállalat lépésről lépésre kíván
haladni a jövő felé. Mindezt a fenntarthatóság mindenki számára elérhető szintjén és a „tegyünk valamit másokért, és
ne önmagunkért” filozófia alapján képzeli el a Toyota – ennek az elgondolásnak már hosszú hagyománya van a
vállalatnál.
A Woven Planet nevének „woven” (magyarul: szőtt) elemét Sakichi Toyoda, a Toyota Csoport alapítója ihlette, aki
„édesanyján és másokon szeretett volna segíteni”, amikor feltalálta a Toyoda automata szövőszéket, ami később a
Toyota meglapításához vezetett. Ez egyben az „utcák összeszövésére” is utal, amely elengedhetetlen az önvezető
autózás és a mobilitási szolgáltatások fejlesztése és valóságba való átültetése szempontjából. A Toyota célja olyan új
szolgáltatások és termékek létrehozása, melyek összekapcsolják az árucikkeket, az információkat és a városokat egy
szoftveren keresztül, amelynek középpontjában az emberek vannak. Míg a Woven Planet nevének „planet” (magyarul:
bolygó) eleme abból az elköteleződésből adódik, hogy egy szebb otthont hagyjunk magunk után a jövő generációi
számára. Ez azt a globális megközelítést fejezi ki, amely szerint a Föld a mi „szülőbolygónk”, hasonlóan a
szülővárosunkhoz vagy a szülőhazánkhoz, és a bolygón élő emberek felelősek a jövőért. A Toyota szerint, ha a
konfliktusok helyett minden ember összefogna, az nagyban hozzájárulna a fenntarthatósági célok megvalósításához.
Ezen filozófiát követve a Toyota tovább dolgozik egy jobb világ megalkotásán, amelyet az ENSZ-féle Fenntartható Üzleti
Célok és a nemzetközi közösségek megálmodtak.
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Yen alapú kötvények az egyéni
befektetők számára

A bevétel
formája

A Toyota széleskörű Fenntartható
Fejlődési Célokkal kapcsolatos
kezdeményezéseihez szükséges
források elosztásának céljából
kibocsátott kötvények*1
•

Yen és külföldi deviza alapú kötvények az
intézményi befektetőknek
Fenntarthatósági kötvények*2

•

A Toyota széleskörű
Fenntartható Fejlődési
Célokkal kapcsolatos
kezdeményezéseinek
megvalósítása
Példa: különböző fejlett
technológiák közösségi
fejlesztése és tesztjei Woven
City területén, amely a Toyota
egyik kezdeményezése a jövő
mobilitási társadalmának
megvalósítására.

A bevétel
felhasználása

•

•

A kibocsátás
összege

Maximum 100 milliárd yen

*1

Kutatás és fejlesztés elősegítése a
„fejlett biztonsági technológiák” 3 és a
„fejlett vezetéstámogató asszisztens
technológiák” 4 fejlesztése és gyártása
terén a közúti balesetek halálos
áldozatainak nullára csökkentése
érdekében. Emellett a mobilitás
fejlesztése a mozgássérült és idős
emberek számára tervezett és gyártott
segítőjárművek fejlesztésével.
A járművek széndioxid-kibocsátásnak
csökkentése akkumulátoros elektromos
autók és üzemanyagcellás járművek
fejlesztésével és gyártásával.
A széndioxid-kibocsátás csökkentése az
üzemekben és az irodákban
beruházások, kiadások és a megújuló
energiához kapcsolódó finanszírozás
révén.

Maximum 400 milliárd yen

Kötvények, amelyek nem fenntarthatósági kötvények, de megfelelnek a Nemzetközi Tőkepiaci
Szövetség (ICMA) Fenntarthatósági Kötvény Irányelveinek.
Kötvények, amelyek megfelelnek az ICMA által létrehozott Fenntarthatósági Kötvény Irányelveknek,
és a bevétel felhasználását olyan projektekre korlátozzák, amelyek hozzájárulnak a környezeti és
társadalmi kérdések megoldásához
Például a Toyota Safety Sense, amelynek funkciói hatékonynak a halált vagy sérülést okozó súlyos
közlekedési balesetek csökkentésében
Fejlesztések egy olyan társadalom érdekében, amelynek részeként az idősek és a fogyatékossággal
élők is képesek lehetnek biztonságosan, szabadon és könnyedén vezetni a Toyota eredeti
„Mobilitási csapattársak koncepció” alapján
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