
Informacje nt. ryzyk dla zrównoważonego rozwoju otrzymane od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w zakresie zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych  

Nazwa funduszu inwestycynego, w jednostku uczestnictwa 

którego może inwestować ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy 

Warty 

Klasyfikacja funduszu 
zgodnie z art. 8 lub  art.9 

SFDR 

Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnego 

(Towarzystwo), które zarządza funduszem inwestycyjnym 
Informacje nt. ryzyka dla zrównoważonego rozwoju otrzymane od poszczególnych TFI 

Allianz Aktywnej Alokacji (Allianz FIO) NIE 

ALLIANZ 

Towarzystwo informuje, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w ramach zarządzania niniejszym produktem inwestycyjnym nie bierze pod uwagę ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” 

Towarzystwo rozumie sytuacje lub warunki środowiskowe, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Przykładami ryzyk dla zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, 

kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja, czy niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których papiery wartościowe niniejszy produkt inwestycyjny dokonuje lokaty. Towarzystwo nie bierze pod uwagę wyżej 

wskazanych ryzyk ze względu na niskie prawdopodobieństwo zmaterializowania się niektórych z nich (np. ryzyka łamania praw człowieka przez emitentów), długość okresu potrzebnego do wystąpienia takich ryzyk  (np. ryzyka zmian klimatu), oraz 

ze względu na stosowaną dywersyfikację obniżającą wpływ pojedynczych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z całego portfela.” - informacja z prospektów informacyjnych Allianz 

FIO/Allianz SFIO 

Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) TAK 

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) NIE 

Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) NIE 

Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) NIE 

Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (Allianz SFIO) NIE 

Allianz PIMCO Global High Yield Bond (Allianz SFIO) NIE 

Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) NIE 

Allianz Euro High Yield Bond TAK Allianz Global Investors Fund Luxemborg 

Ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem są oceniane przy użyciu zewnętrznych danych i/lub wewnętrznych badań i analiz. Zarówno badania zewnętrzne, jak i wewnętrzne mają na celu identyfikację potencjalnych ryzyk finansowych 

związanych z inwestycją w papiery wartościowe emitenta, które dotyczą zrównoważonego rozwoju. Emitentami mogą być emitenci korporacyjni, emitenci państwowi. Szczegóły można znaleźć w dokumencie Risk Management Policy Statement 

dostępnym na stronie: https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg 

Wszystkie produkty są zgodne z opisanym powyżej procesem. Ponadto określone strategie inwestycyjne, zgodnie z art. 8 i 9 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego rozwoju, mają cechy, które w pewnym stopniu 
mogą ograniczyć pewne ryzyko, w szczególności ryzyko utraty reputacji, np. wyłączenie niektórych branż lub emitentów o najgorszym ratingu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/sustainable-investing  

Kategoria SFDR dla Allianz EURO High Yield Bond Fund to: Artykuł 8. Aktualny skład portfela można znaleźć na stronie: https://lu.allianzgi.com/en-gb/pro/our-funds/funds/list/allianz-euro-high-yield-bond-at-h2-pln-pln 

Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) NIE 

ALLIANZ (dawniej Aviva) 
Na obecnym etapie definiowanie podejścia do zrównoważonego rozwoju  nastąpiło na poziomie podmiotu (towarzystwa) nie produktu. Oświadczenia wymagane postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 
dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR) zostało opublikowane na stronach Towarzystwa. Towarzystwo na dzień dzisiejszy nie oferuje produktów 

finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mających na celu zrównoważone inwestycje – czyli produkty light green i dark green z art. 8 i art. 9 SFTR. 

Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Allianz Duo FIO) NIE 

Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) NIE 

Allianz Polskich Akcji (Allianz Duo FIO) NIE 

Allianz Stabilnego Inwestowania (Allianz Duo FIO) NIE 

BlackRock Fixed Income Global Opportunities NIE 

BLACKROCK 

Integracja ESG to praktyka polegająca na włączaniu istotnych informacji lub spostrzeżeń dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) obok tradycyjnych miar wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w 

celu poprawy długoterminowych wyników finansowych portfeli. O ile nie stwierdzono inaczej w dokumentacji Funduszu lub nie uwzględniono tego w celu inwestycyjnym Funduszu, włączenie tego stwierdzenia nie oznacza, że Fundusz ma cel 

inwestycyjny zgodny z ESG, lecz raczej opisuje, w jaki sposób informacje ESG są uwzględniane jako część ogólnego procesu inwestycyjnego. 

Zarządzający Funduszem uwzględnia kwestie ESG w połączeniu z innymi informacjami w fazie badań i due diligence procesu inwestycyjnego. Informacje ESG mogą być pozyskiwane wewnętrznie, poprzez współpracę z zespołem BlackRock 
Investment Stewardship w zakresie angażowania emitentów w istotne kwestie środowiskowe, społeczne lub dotyczące ładu korporacyjnego, lub od dostawców zewnętrznych. Bieżące monitorowanie portfela przez zarządzającego funduszem 
obejmuje regularne przeglądy ryzyka portfela z grupą ds. analizy ryzyka i analiz ilościowych. Przeglądy te obejmują dyskusję na temat ekspozycji portfela na istotne ryzyka ESG, a także ekspozycję na zaangażowanie biznesowe związane ze 

zrównoważonym rozwojem, metryki związane z klimatem i inne czynniki. 

BlackRock Global Equity Income NIE 

BlackRock GF Global High Yield Bond NIE 

BlackRock GF World Mining Fund NIE 

BNPP Akcji (BNPP FIO) NIE 

BNP PARIBAS 

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju odnoszą się do trzech głównych obszarów, w których mogą materializować się niekorzystne skutki określonych działań, zaniechań lub oddziaływania określonych procesów. Do tych obszarów można zaliczyć 
aspekty środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego (odpowiadają im environmental, social or corporate governance risks, ESG risks). Odziaływanie ryzyk odnoszących się do środowiska może przejawiać się przykładowo jako 

rezultat procesów związanych z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, w postaci ekstremalnych zjawisk pogodowych, związanych również ze zmianami klimatycznymi, czy katastrof takich jak np. awaria w elektrowni atomowej w Fukushimie. 
Tego rodzaju ryzyka mogą wiązać się w szczególności z działalnością przedsiębiorstw reprezentujących wysoki poziom ryzyka w powyższym obszarze, jak np. te rodzaje działalności, w przypadku których aktywność gospodarcza związana jest z 

pozyskiwaniem energii z paliw kopalnych, energetyką jądrową, czy prowadzona jest w sposób powodujący intensywną eksploatację zasobów naturalnych lub zanieczyszczanie środowiska (np. w związku z wysoką emisją CO2). Podwyższony 
poziom ryzyk o charakterze społecznym może wiązać się m.in. z prowadzeniem działalności w branżach podlegających istotnym restrykcjom prawnym lub ocenianych negatywnie z perspektywy klientów lub społeczności, takich jak np. branża 
tytoniowa, która z uwagi na rosnący poziom świadomości w państwach rozwiniętych pozostaje w tych krajach „w odwrocie”. W związku z powyższą kategorią mogą pozostawać także działania podmiotów prywatnych lub władz publicznych 

obejmujące naruszenia lub inne negatywnie oceniane praktyki postępowania w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka. Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą wiązać się również z występowaniem nieprawidłowości 

dotyczących ładu korporacyjnego, w tym zjawisk o charakterze korupcyjnym, przekupstwa, lub stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Materializowanie się wspomnianych ryzyk może w sposób bezpośredni lub pośredni przekładać się na 
spadek wartość inwestycji związanych z podmiotem reprezentującym podwyższony poziom ryzyka w danym spośród wskazanych wyżej obszarów (np. z uwagi na spadek przychodów / rosnący poziom kosztów działalności, w tym konieczność 

poniesienia kar finansowych, odpowiedzialność odszkodowawczą, lub oddziaływanie ryzyka reputacyjnego, itp.), jak również na ocenę kształtowania się określonych parametrów finansowych (ekonomicznych), czy w zakresie ryzyka niewywiązania 
się przez dany podmiot ze zobowiązań wynikających z emitowanych instrumentów dłużnych. Powyższe ryzyka mogą stanowić elementy składowe poszczególnych ryzyk inwestycyjnych związanych z polityką inwestycyjną, opisanych w odniesieniu 

do poszczególnych Subfunduszy. 

BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) NIE 

BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO) NIE 

BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (BNP Paribas Premium 
SFIO) 

NIE 

BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (BNP Paribas Premium SFIO) NIE 

BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (BNP Paribas Premium SFIO) NIE 

Esaliens Akcji Rynków Wschodzących (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) NIE 

ESALIENS 

Towarzystwo, w swojej działalności w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli subfunduszy Funduszu, ze względu na specyfikę ich polityki inwestycyjnej (inwestowanie od 70% do 100% aktywów subfunduszy w 
subfundusze bazowe) nie planuje brać pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. Dokumenty ofertowe ww. subfunduszy bazowych wskazują w jaki sposób zarządzający tymi subfunduszami wprowadzają ryzyka dla zrównoważonego 

rozwoju w podejmowanych przez nich decyzjach inwestycyjnych. 

ESALIENS GLOBALNYCH PAPIERÓW DŁUŻNYCH (Esaliens Parasol 
Zagraniczny SFIO) 

NIE 

Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) NIE 

ESALIENS KONSERWATYWNY (Esaliens Parasol FIO) NIE 

Towarzystwo, w swojej działalności w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących portfela subfunduszy Funduszu, planuje brać pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w zakresie proporcjonalnym do prowadzonej 
działalności, możliwości dotyczących pomiaru przedmiotowego ryzyka oraz dostępności informacji od emitentów, (w których papiery wartościowe są lokowane lub mogą być lokowane aktywa subfunduszy Funduszu) dotyczących przestrzegania 

przez nich zasad zrównoważonego rozwoju oraz jeżeli uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny 
negatywny wpływ na wartość inwestycji. W tym zakresie Towarzystwo będzie działało zgodnie ze Strategią dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych 

opublikowaną na stronie www.esaliens.pl. 

Esaliens Senior FIO NIE 

Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) NIE 

Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) NIE 



Informacje nt. ryzyk dla zrównoważonego rozwoju otrzymane od Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w zakresie zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych  

Fidelity Funds America Fund TAK 

FIDELITY 

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z art. 8 rozporządzenia UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania ("SFDR"). 
Jak wyszczególniono w Prospekcie Fidelity Funds, fundusz jest częścią Fidelity Sustainable Family of Funds i przyjmuje strategię Sustainable Focused, zgodnie z którą minimum 70% aktywów netto funduszu będzie  

nwestowane w papiery wartościowe uznawane za zachowujące cechy zrównoważonego rozwoju, jak opisano w części zatytułowanej "1.3.2 (b) Fidelity Sustainable Family of Funds" Prospektu Fidelity Funds. Fundusz będzie 
na bieżąco brał pod uwagę szeroki zakres aspektów środowiskowych i społecznych. Aspekty środowiskowe obejmują między innymi łagodzenie zmian klimatycznych i adaptację do nich, gospodarkę wodną i gospodarkę 

odpadami oraz bioróżnorodność, natomiast aspekty społeczne obejmują między innymi bezpieczeństwo produktów, łańcuch dostaw, zdrowie i bezpieczeństwo oraz prawa człowieka. Kontrowersje związane z charakterystyką 
środowiskową i społeczną są regularnie monitorowane. Aspekty środowiskowe i społeczne są analizowane przez analityków fundamentalnych Fidelity i oceniane za pomocą Fidelity Sustainability Ratings. Fundusz dąży do 
promowania tych cech poprzez przestrzeganie zasad Fidelity Sustainable Family Framework. Dodatkowe informacje można znaleźć w prospekcie: https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/FF/en/pr.ff.en.xx.pdf 

Fidelity Emerging Asia TAK 

Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund TAK 

Fidelity Funds European High Yield Fund TAK 

Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund TAK 

Fidelity Funds Sustainable Strategic Bond TAK 

Fidelity Emerging Europe Middle East and Africa NIE 
FIDELITY 

Fundusz klasyfikuje się jako fundusz z Artykułu 6 zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ujawniania informacji na temat zrównoważonego finansowania ("SFDR"). 
Zgodnie z SFDR, ryzyko zrównoważonego rozwoju jest brane pod uwagę; "ryzyko zrównoważonego rozwoju" oznacza zdarzenie lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem ("ESG"), które, jeśli 

wystąpią, mogą spowodować rzeczywisty lub potencjalny istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Nasze zasady dotyczące uwzględniania ryzyka zrównoważonego rozwoju to Polityka Zrównoważonego Inwestowania 
oraz Zasady Zarządzania Ryzykiem Zrównoważonego Rozwoju. Polityki te podchodzą do ryzyka zrównoważonego rozwoju z perspektywy ryzyka, że zdarzenia ESG mogą spowodować istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji naszych klientów. Dodatkowe informacje można znaleźć w prospekcie: https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/FF/en/pr.ff.en.xx.pdf 

Templeton European Dividend Fund N (Acc) (PLN) (hedged) NIE 

FRANKLIN TEMPLETON 

Wskazane fundusze są sklasyfikowane jako Artykuł 6 SFDR - Uwzględniają ryzyko zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem jest brane pod uwagę jako część procesu inwestycyjnego. 

Niektóre instrumenty uwzględnione w spektrum inwestycyjnym nie pozwalają na integrację ryzyka ESG w ich obrębie, ponieważ są to produkty śledzące indeksy, których konstrukcja wymaga replikacji indeksu bez korekty o kwestie ESG (chyba że 
jest to uwzględnione w metodologii konstrukcji indeksu). Możemy inwestować w takie produkty śledzące indeksy w celu osiągnięcia odpowiedniej alokacji aktywów i realizacji celów inwestycyjnych portfela. 

Jako integralna część procesu inwestycyjnego, udziały w portfelu i jego charakterystyka są stale monitorowane przez zespół inwestycyjny, jak również przez Grupę Zarządzania Ryzykiem Inwestycyjnym (IRMG). IRMG to niezależny zespół ds. 
ryzyka, który nie podlega bezpośrednio kierownictwu portfela, co ma na celu zapewnienie, że wszystkie udziały w portfelu i jego charakterystyka są zgodne z wytycznymi dotyczącymi portfela. 

IRMG przeprowadza okresowe przeglądy portfeli i ściśle współpracuje z zarządzającymi funduszami w celu pomiaru/śledzenia kluczowych atrybutów inwestycji i zapewnienia zgodności z wytycznymi strategii. Proces oceny portfela obejmuje 

podsumowania ryzyka, osobiste spotkania przeglądowe, miesięczne raporty oraz proces wzajemnej oceny portfela. 

Franklin India Fund N NIE 

Franklin Natural Resources Fund Class N NIE 

Franklin NextStep Conservative Fund NIE 

Franklin NextStep Growth Fund NIE 

Franklin NextStep Moderate Fund NIE 

Franklin U.S. Opportunities Fund  NIE 

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO) NIE 

GENERALI INVESTMENT 

Towarzystwo uwzględnia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. 

Stosowne informacje znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa:  https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/esg. 

Generali Akcje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) NIE 

Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) NIE 

Generali Akcje: Turcja (Generali Fundusze FIO) NIE 

Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) NIE 

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) NIE 

Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) NIE 

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) NIE 

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO) NIE 

Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) NIE 

Generali Oszczędnościowy (Generali Fundusze FIO) NIE 

HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (PLN) TAK 
HSBC 

HSBC GIF Asia ex Japan Equity: Subfundusz ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w portfel azjatyckich (z wyłączeniem japońskich) akcji, przy jednoczesnym promowaniu cech ESG w rozumieniu art. 8 
SFDR. Subfundusz uwzględnia identyfikację i analizę ESG spółki jako integralną część procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych w celu ograniczenia ryzyka i zwiększenia zysków. Czynniki ESG mogą obejmować czynniki środowiskowe i 
społeczne oraz dobre praktyki ładu korporacyjnego. Od 3 stycznia 2022 r. subfundusz nie będzie inwestował w akcje emitowane przez spółki mające ekspozycję na niektóre rodzaje działalności, takie jak broń, wydobycie węgla energetycznego, 

wytwarzanie energii elektrycznej z węgla oraz tytoń. 

HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (PLN)  NIE 
HSBC GIF BRIC Markets: Subfundusz spełnia wymogi Art. 6 EU Sustainable Finance Disclosures Regulation/SFDR. 

Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) NIE 

INVESTORS 

Przyjmujemy aktywne i wpływowe podejście do zarządzania. Głosowanie uważamy za kluczowy aspekt bycia aktywnym akcjonariuszem.  Jest ważną częścią procesu inwestycyjnego i okazją do wywierania wpływu na firmę. Robimy to poprzez: 

- Uwzględnianie istotnych ryzyk i możliwości poprzez dialog ze spółkami, w które dokonano inwestycji 
- Korzystanie z naszych praw inwestorów poprzez aktywne i przemyślane głosowanie na zgromadzeniach akcjonariuszy 

- Współpracę z innymi inwestorami i interesariuszami 
- Podejmujemy aktywne podejście, kładąc nacisk na bezpośredni dialog ze spółkami na temat kwestii zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego, które mają istotny wpływ na długoterminowe wyniki finansowe 

- Nasza polityka dotycząca głosowania i zaangażowania jest publicznie dostępna na stronie internetowej Spółki https://investors.pl/informacje-i-dokumenty/regulaminy/. 
- Publikujemy na stronie internetowej Towarzystwa Sprawozdania z realizacji polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo (Ostatnie dostępne sprawozdanie zostało sporządzone za lata 2019 – 2020) 

 
Opracowaliśmy naszą wewnętrzną politykę głosowania i jest ona corocznie weryfikowana. Wciąż rozwijamy naszą politykę odpowiedzialnego inwestowania (RI). Dedykowane działy analizują i opracowują odpowiednie rozwiązania, aby 

zintegrować czynniki ESG z naszą analizą inwestycji, procesami decyzyjnymi i praktykami aktywnej własności. Obecnie kluczowe dla nas jest monitorowanie i mierzenie takich aspektów działalności spółek, w których dokonano inwestycji, jak 
wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne oraz związane z tym ryzyko czy podejście do ładu korporacyjnego i najlepszych praktyk rynkowych. Monitorowanie opiera się na bieżących i okresowych raportach spółki, informacjach podawanych 

do publicznej wiadomości na temat spółek, w których dokonano inwestycji, branży lub rynku, w tym obszaru geograficznego rynku, w tym zmian w regulacjach środowiskowych. Monitoring prowadzony jest przez Dział Inwestycji. Rozważamy 
możliwość wykorzystania w przyszłości dla potrzeb odpowiedzialnej inwestycji zewnętrznego dostawcy do scoringu spółek, w które dokonano inwestycji i oceny ryzyka ESG. 

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO) NIE 

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) NIE 

Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) NIE 

Investor Akcji (Investor FIO) NIE 

Investor Obligacji (Investor FIO) NIE 

Investor Zrównoważony (Investor FIO) NIE 

Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) NIE 

JPM Emerging Markets Oppotunities D (PLN)  TAK 

JPM 

JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund posiada ocenę MSCI ESG Rating na poziomie AA w oparciu o wskaźnik jakości ESG wynoszący 7,7 na 10. Plasuje się w 92. percentylu grupy rówieśniczej Equity Emerging Mkts Global i 
w 67. percentylu w skali globalnej. Tam, gdzie jest to możliwe, Peer Rank wskazuje, jak fundusz wypada na tle innych funduszy mierzonych w swojej grupie rówieśniczej, określonej przez schemat Lipper Global Classification. Global Rank 

wskazuje, jak fundusz plasuje się na tle wszystkich funduszy w ramach MSCI's ESG Fund Universe. Peer Rank i Peer Averages w niniejszym raporcie są podane jako punkt odniesienia i nie stanowią wyznacznika żadnego Benchmarku ani Indeksu, 
w stosunku do którego fundusz może być zarządzany. 

JPM ASEAN Equity D (PLN)  TAK 

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund posiada ocenę MSCI ESG Rating na poziomie BBB w oparciu o wskaźnik jakości ESG wynoszący 5,2 na 10. Plasuje się on w 13 percentylu grupy rówieśniczej Equity ASEAN i w 28 percentylu w skali 
globalnej. Tam, gdzie jest to możliwe, Peer Rank wskazuje, jak fundusz wypada na tle innych funduszy mierzonych w swojej grupie rówieśniczej, określonej przez schemat Lipper Global Classification. Global Rank wskazuje, jak fundusz plasuje się 

na tle wszystkich funduszy w ramach MSCI's ESG Fund Universe. Peer Rank i Peer Averages w niniejszym raporcie są podane jako punkt odniesienia i nie stanowią wyznacznika żadnego Benchmarku ani Indeksu, w stosunku do którego fundusz 
może być zarządzany. 

JPM Global High Yield Bond D (PLN) NIE 

JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund posiada ocenę MSCI ESG Rating na poziomie BBB w oparciu o wskaźnik ESG Quality Score wynoszący 4,8 na 10. Plasuje się w 47. percentylu grupy rówieśniczej Bond USD High 
Yield i w 20. percentylu w skali globalnej. Tam, gdzie jest to możliwe, Peer Rank wskazuje, jak fundusz wypada na tle innych funduszy mierzonych w swojej grupie rówieśniczej, określonej przez schemat Lipper Global Classification. Global Rank 
wskazuje, jak fundusz plasuje się na tle wszystkich funduszy w ramach MSCI's ESG Fund Universe. Peer Rank i Peer Averages w niniejszym raporcie są podane jako punkt odniesienia i nie stanowią wyznacznika żadnego Benchmarku ani Indeksu, 

w stosunku do którego fundusz może być zarządzany. 

JPM Global Strategic Bond D (PLN) TAK 
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund posiada ocenę MSCI ESG Rating na poziomie A na podstawie wskaźnika ESG Quality Score wynoszącego 6,3 na 10. Plasuje się w 30. percentylu grupy rówieśniczej Bond Other i w 37. percentylu w 

skali globalnej. Tam, gdzie jest to możliwe, Peer Rank wskazuje, jak fundusz wypada na tle innych funduszy mierzonych w swojej grupie rówieśniczej, określonej przez schemat Lipper Global Classification. Global Rank wskazuje, jak fundusz 
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plasuje się na tle wszystkich funduszy w ramach MSCI's ESG Fund Universe. Peer Rank i Peer Averages w niniejszym raporcie są podane jako punkt odniesienia i nie stanowią wyznacznika żadnego Benchmarku ani Indeksu, w stosunku do którego 

fundusz może być zarządzany. 

Stabilny Portfel Aktywów NIE 

mbank 

Nie uznajemy ryzyk dla zrównoważonego rozwoju EGS za znaczące w produkcie Stabilny Portfel Aktywów UFK.  W Funduszu SPA wyodrębnionym w SPA UFK znajduje się (stan na 30-06-2022) 53,6% instrumentów z ratingiem ESG MSCI. 
Średnia ratingu ważona aktywami (liczonymi bez gotówki i hedingu) tej grupy instrumentów wynosi A, czyli jest to średnie ryzyko ESG. W portfelu nie ma instrumentów o ratingu niższym niż BBB. Instrumentami nie posiadającymi ratingu ESG 

MSCI są głównie polskie obligacje korporacyjne, wśród których nie ma takich które uznaliśmy za papiery ze znaczącym ryzykiem ESG. 

Wielu Klas Aktywów NIE 

Nie uznajemy ryzyk dla zrównoważonego rozwoju EGS za znaczące w produkcie Warta Wielu Klas Aktywów UFK. W Funduszu WKA znajduje się (stan na 30-06-2022) 89.6% instrumentów z ratingiem ESG MSCI. Średnia ratingu ważona 
aktywami (liczonymi bez gotówki i hedingu) tej grupy instrumentów wynosi A, czyli jest to średnie ryzyko ESG. Instrumenty niskim ratingu ESG MSCI B (Lagards) zajmują 2,8% aktywów. 

NN Akcji (NN FIO) NIE 

NN IP 

NNIP uznaje iż ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą stanowić ryzyko samo w sobie lub mieć wpływ na inne rodzaje ryzyk portfela oraz na ogólne ryzyko, takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko kredytowe lub ryzyko operacyjne. 

W naszej Polityce Odpowiedzialnego inwestowania dostępnej na stronie www.nntfi.pl przedstawiamy główne rodzaje ryzyka, które NN IP TFI stara się uwzględnić, wraz ze środkami kontroli stosowanymi w celu ich ograniczenia. 

 

Podejście NN IP TFI do aspektów ESG łączy w sobie trzy elementy, które na końcu tworzą podwaliny odpowiedzialnego inwestowania i mają na celu ograniczanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju: 

- kryteria ograniczające, 

- integrację ESG oraz 

- aktywne korzystanie z praw właścicielskich 

 

Na stronie www.nntfi.pl załączyliśmy klasyfikację naszych funduszy opartą o wymagania SFDR. Klasyfikacja ta jest związana z procesem inwestycyjnym oraz realizowanym celem danego funduszu. Fundusze klasyfikowane jako te podpadające 
pod art. 6 są strategiami integrującymi ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w swoim procesie inwestycyjnym i obok strategii tradycyjnych posiadają najmniejszą liczbę środków mitygujących te ryzyka. Fundusze klasyfikowane jako te, które 
promują cele środowiskowe lub społeczne, lub mające na celu zrównoważone inwestycje spełnić muszą kolejne kryteria, co wiąże się z dalszym ograniczeniem wspomnianego ryzyka. Na przykład dla inwestycji , w przypadku których istnieją 

zachowania lub czynności, które nie są zgodne z przyjętymi przez nas kryteriami odpowiedzialnego inwestowania, podejmowana jest decyzja o wykluczeniu go z dopuszczalnego obszaru zainteresowania Funduszu/Subfunduszu. 

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (NN SFIO) TAK 

NN Konserwatywny (NN FIO) NIE 

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) TAK 

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) TAK 

NN (L) Indeks Surowców (NN SFIO) NIE 

NN Obligacji (NN FIO) NIE 

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) TAK 

NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) NIE 

NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) NIE 

NN Zrównoważony (NN FIO) NIE 

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) TAK 

NN (L) Japonia (NN SFIO) NIE 

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) TAK 

Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) NIE 

OPERA TFI nie uznaje za znaczące ryzyka ESG 
Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) NIE 

Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) NIE 

Novo Zrównoważonego Wzrostu (Novo FIO) NIE 

Novo Akcji (Novo FIO) NIE 

Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) NIE 

Pekao 

Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 
inwestycji dokonanych przez PTFI w imieniu klientów. Do czynników wpływających na poziom ryzyka dla zrównoważonego rozwoju można zaliczyć w szczególności: 

• zmiany klimatu spowodowane globalnym ocieplaniem; 
• przestrzeganie zasad racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i morskich; 

• przestrzeganie powszechnie uznawanych standardów pracy (np. zakaz pracy dzieci, pracy przymusowej lub dyskryminacji w miejscu pracy); 
• przestrzeganie praw związków zawodowych oraz prawa pracowników do zrzeszenia się; 

• gwarancję bezpieczeństwa oferowanych produktów oraz ich wpływ na zdrowie; 
• wrażliwość organizacyjną przedsiębiorstw na dobro lokalnej społeczności oraz mniejszości; 

• przestrzeganie zasad uczciwości podatkowej; 
• przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. 

 
PTFI dostrzega wpływ czynników zrównoważonego rozwoju na czynniki ryzyka charakterystyczne dla produktów inwestycyjnych (m.in. ryzyko rynkowe, ryzyko płynności). PTFI uznaje ryzyka dla zrównoważonego rozwoju jako czynniki 

zdefiniowanych rodzajów ryzyka, które mogą mieć na nie wpływ i przyczyniać się do zwiększenia ich istotności. Podstawą procesu inwestycyjnego PTFI jest wielowymiarowa analiza emitentów, która poza aspektami finansowymi uwzględnia 
również liczne czynniki związane z charakterem prowadzonej działalności. W oparciu o dostępne na dzień dzisiejszy dane Pekao TFI nie identyfikuje znaczących ryzyk ESG na poziomie poszczególnych produktów. Materializacja ryzyk związanych 

ze zrównoważonym rozwojem, w tym ryzyk klimatycznych, może mieć istotny wpływ na sytuację finansową i przychody emitentów. Istnieje również ryzyko znacznych wahań kursów jeśli rynek będzie niewłaściwie wyceniał ryzyka związane z 

działalnością poszczególnych emitentów. Ze względu na trudne do przewidzenia czas, skalę i charakter materializacji ryzyk dla  zrównoważonego rozwoju w ocenie Pekao TFI niemożliwe jest przedstawienie miarodajnych obliczeń dotyczących 

wpływu tych ryzyk na stopę zwrotu subfunduszu. 

PEKAO Obligacji Plus (PEKAO FIO) NIE 

PEKAO Stabilnego Wzrostu (PEKAO FIO) NIE 

PEKAO Zrównoważony (PEKAO FIO) NIE 

PEKAO Akcji Polskich (PEKAO FIO) NIE 

PEKAO Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (PEKAO Funduszy Globalnych 

SFIO) 
NIE 

PEKAO Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 
(PEKAO Funduszy Globalnych SFIO) 

NIE 

PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) NIE 

PKO 

Metodologia oceny wpływu ESG opiera się na określeniu neutralnego („benchmarkowego „) poziomu ESG dla poszczególnej strategii inwestycyjnej. Używając rankingu ESG (metodologia S&P/Robecco) kalkuluje się neutralny poziom „alokacji 

ESG” charakterystyczny dla danej grupy produktów, bądź geografii. 

Polskie obligacje korporacyjne posiadają średni wskaźnik ESG około 26 w skali 0-100. Podobny poziom wskaźnika ma indeks Wig20. Wyliczenia wynikają z udziału poszczególnych emitentów w całości emisji obligacji korporacyjnych w 
Polsce/udziału w indeksie i ich poziomu rankingu ESG. Dla przykładu Banki posiadają „ESG rank” w okolicy 40 punktów a firmy energetyczne, z udziałem branży wydobywczej w swej działalności, na poziomie bliskim 20 punktów. Szczegółowe 

poziomy rankingu ESG dla poszczególnego Emitenta objęte są klauzulą poufności, na podstawie umowy zawartej z dostawcą rankingów. 

Należy wspomnieć, ze wdrożona przez PKO TFI strategia inwestycyjna, uwzgledniająca czynniki zrównoważonego rozwoju, ma charakter poglądowy. Wielu emitentów nie posiada na dziś rankingu ESG i nie będzie go posiadać jeszcze przez wiele 
lat. Dotyczy to szczególnie małych emitentów, którzy nie posiadają rankingów inwestycyjnych, a co dopiero rankingu ESG. Sam ranking tez może się różnić w zależności od przyjętej metodologii wyliczeń. Ideą wdrożonej strategii nie jest tym 

samym określenie, co może być bądź nie przedmiotem polityki inwestycyjnej danej strategii. To określa statut funduszu i precyzyjne określona polityka inwestycyjna danej strategii. Ideą wdrożonej strategii jest monitorowanie czy dany funduszy 
realizuje politykę uwzgledniająca czynniki zrównoważonego rozwoju w stopniu wynikającym ze statutowej strategii inwestycyjnej . Podsumowując, określone subfundusze posiadają wskaźnik ESG w zakresie alokacyjnym swojej strategii 

inwestycyjnej, co oznacza, ze realizują politykę zgodną ze swoimi statutami i są neutralne pod względem wpływu czynników zrównoważonego rozwoju na wynik inwestycyjny. 

PKO Zrównoważony (Parasolowy FIO) NIE 

Gamma (GAMMA Biznes SFIO) NIE 

PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) NIE 

PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) NIE 

PKO Gamma Plus (Parasolowy FIO) NIE 

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) NIE 

Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) NIE 

ROCKBRIDGE 

Czynniki wpływające na zrównoważony rozwój są niezwykle istotne i nie są lekceważone, niemniej podstawowym celem TFI jest podejmowane działań w najlepszym interesie uczestników i klientów, poprzez odpowiednią dywersyfikację 
inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji. Należy też zaznaczyć, że z uwagi na ograniczoną dostępność i jakość danych rynkowych nie jest możliwym w chwili obecnej uwzględnienie w sposób 

skwantyfikowany czynników zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym. Rockbridge TFI S.A. w procesie decyzyjnym bierze jednak pod uwagę takie czynniki jak perspektywy branży, w której działa dana spółka, jakość kadry zarządzającej 
spółką czy też prowadzoną przez spółkę politykę dywidendową, przez co w pewnym zakresie czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mają przełożenie na proces inwestycyjny. Stąd też ryzyka finansowe, ale także wszystkie stosowne ryzyka 

dla zrównoważonego rozwoju, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na zwrot z inwestycji ujęte są w procesie doboru lokat. Rockbridge TFI S.A. monitoruje działania rynkowe związane z przekazywaniem do publicznej wiadomości przez 
emitentów papierów wartościowych informacji mających wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju celem rewizji bieżącej polityki  w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie inwestycyjnym, które mogłyby być brane pod uwagę w 

procesie decyzyjnym oraz w procesie zarządzania ryzykiem. Istotnym dla oceny wpływu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w działalności Rockbridge TFI S.A. jest też wartości aktywów w zarządzaniu, która z uwagi na jej ograniczoną istotność 
powoduje, iż decyzje inwestycyjne podejmowanie przez Towarzystwo, w naszej ocenie, nie mają istotnego wpływu na czynniki zrównoważonego rozwoju, nie przyczyniają się do ich powstania ani nie mają z nim bezpośredniego związku. 

Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (Rockbridge FIO Parasolowy) NIE 

Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (Rockbridge FIO Parasolowy) NIE 

Rockbridge Zrównoważony (Rockbridge FIO Parasolowy) NIE 
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Rockbridge Obligacji 2 (Rockbridge FIO Parasolowy) NIE 
W związki z powyższym, w chwili obecnej, Rockbridge TFI S.A. nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. 

Santander Obligacji Skarbowych (Santander FIO) NIE 

SANTANDER 

W przypadku subfunduszy z wykazu subfunduszy (w kolumnie po lewej) - w procesie zarządzania nie jest stosowane podejście ESG. W związku z tym ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą mieć istotny wpływ na wartość Aktywów w 
perspektywie średnio- i długoterminowej. Jednocześnie Towarzystwo stale monitoruje swoje polityki, procedury i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, weryfikując potencjalny wpływ tych ryzyk na portfele Subfunduszy. W przypadku 

zidentyfikowania istotnego negatywnego wpływu na zrównoważony portfel Subfunduszu, przeprowadzona zostanie weryfikacja danego Aktywa, w celu zidentyfikowania potencjalnego wpływu na wyniki Subfunduszu oraz procesu inwestycyjnego, 
w celu identyfikacji jego słabych stron. 

Santander Dłużny Krótkoterminowy (Santander FIO) NIE 

Santander Zrównoważony (Santander FIO) NIE 

Santander Akcji Polskich (Santander FIO) NIE 

Schroder ISF Asian Convertible Bond NIE 

SCHRODER 

Fundusze (Schroder ISF Asian Convertible Bond i Schroder ISF Frontier Markets Equity) nie mają celu zrównoważonej inwestycji ani wiążącej charakterystyki środowiskowej lub społecznej w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie 

ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze usług finansowych ("SFDR"). Fundusze (Schroder ISF Euro Equity, Schroder ISF Asian Opportunities, Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities, Schroder ISF 
Emerging Markets Debt Absolute Return, Schroder ISF Global Diversified Growth) posiadają cechy środowiskowe i/lub społeczne w rozumieniu art. 8 rozporządzenia (UE) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonego 

rozwoju w sektorze usług finansowych ("SFDR"). Wszelkie odniesienia do sektorów/krajów/akcji/papierów wartościowych mają wyłącznie charakter ilustracyjny i nie stanowią rekomendacji zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów 
finansowych/papierów wartościowych ani przyjęcia jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Dalsze szczegóły dotyczące naszego podejścia do integracji ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem są dostępne w naszym ujawnieniu na 

podstawie art. 3 SFDR dostępnym tutaj: https://www.schroders.com/en/sustainability/active-ownership/ Schroder convertible bond desk włącza do procesu inwestycyjnego wewnętrzne dane dotyczące zrównoważonego rozwoju. Podstawą naszego 

procesu inwestycyjnego jest CONTEXT. Obecnie w narzędziu tym zintegrowanych jest 200 punktów danych, z czego ponad połowa pochodzi z niekonwencjonalnych źródeł danych. Wyniki CONTEXT obejmują cały świat obligacji zamiennych. 
Jako bezpośredni wkład do wszystkich naszych strategii, przenosimy wyniki CONTEXT na pięć kategorii, aby odzwierciedlić naszą analizę wypukłości i momentum akcji. Z naszego doświadczenia wynika, że dane CONTEXT są dość odporne. 
Zmiany w rankingu rówieśników wynikają głównie z istotnych zmian w samej grupie rówieśniczej. Jest to powód, dla którego zdecydowaliśmy się wykorzystać uniwersum globalnych spółek giełdowych, a nie podzbiór emitentów CB. W mało 

prawdopodobnym przypadku nagłego obniżenia ratingu CONTEXT, sprzedamy pozycję. 

 

Schroder ISF Frontier Markets Equity NIE 

Schroder ISF Euro Equity TAK 

Schroder ISF Asian Opportunities TAK 

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities TAK 

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return TAK 

Schroder ISF Global Diversified Growth TAK 

Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) NIE 

SKARBIEC 
Z uwagi na ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz konstrukcję istniejących produktów, Skarbiec TFI nie bierze obecnie pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników 

zrównoważonego rozwoju. Towarzystwo rozważa przyjęcie strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości, w szczególności w przypadku wprowadzenia do oferty 
Towarzystwa nowych produktów. 

Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Dłużny Uniwersalny (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Emerging Markets Opportunities (Skarbiec - Global Funds SFIO) NIE 

Skarbiec Global High Yield Bond (Skarbiec - Global Funds SFIO) NIE 

Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Obligacja (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Rynków Surowcowych (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec Waga (Skarbiec FIO) NIE 

Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO NIE 

Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO NIE 

 

 

 

 

 

 

 

SFDR - (Sustainable Finance Disclosure Regulation) oznacza skrótową nazwę Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.  

Fundusze klasyfikowane zgodnie z art. 8 SFDR: Fundusze promujące cechy środowiskowe lub społeczne.  

Fundusze klasyfikowane zgodnie z art. 9 SFDR: Fundusze, których celem są zrównoważone inwestycje. 


