Informacja na temat strategii dotyczącej wprowadzenia do działalności ryzyk dla
zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. (Artykuł
3 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).
Strategia Investors TFI S.A. dotycząca wprowadzenia do działalności ryzyk dla zrównoważonego
rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych opiera się na określeniu ryzyka
zrównoważonego rozwoju („ryzyko ESG”) jako zdarzenia lub stanu związanego ze środowiskiem,
społeczeństwem lub zarządzaniem, które, jeśli wystąpią, mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny,
istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
Czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG) definiujemy jako zestaw wskaźników, które pomagają
zrozumieć niefinansowe wyniki firmy w trzech obszarach (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie),
które zazwyczaj są następnie porównywane i klasyfikowane w ramach branży lub grupy porównawczej.
Czynniki ESG mają na celu ocenę sposobu, w jaki spółka zarządza i stara się poprawić swój wpływ na
wszystkich swoich interesariuszy, zarówno akcjonariuszy, partnerów biznesowych, pracowników jak
i swoje otoczenie.
Ryzyko zrównoważonego rozwoju może stanowić ryzyko samo w sobie lub mieć wpływ na inne ryzyka,
takie jak ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko reputacyjne i/lub znacząco
przyczyniać się do ich powstania.
W rezultacie, zakładamy że uwzględnianie ryzyka ESG w procesie podejmowania decyzji
inwestycyjnych przez Investors TFI ma nie mniejsze znaczenie niż tradycyjna analiza fundamentalna
oparta o dane i wskaźniki finansowe. Pozwala uzyskać bardziej kompleksowy obraz spółki stanowiącej
przedmiot lokaty funduszu i związanego z nią ryzyka, a tym samym ocenę potencjalnego zwrotu
z inwestycji.
Uwzględnienie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, w ramach strategii
zrównoważonego rozwoju i ograniczania ryzyk ESG w procesie inwestycyjnym w Investors TFI,
dokonywane jest, dwojako:
a. poprzez analizę (w ramach kryterium doboru lokat) oraz monitorowanie poszczególnych składników
lokat pod względem poziomu przestrzegania i stosowania zasad zmniejszających ryzyka dla
zrównoważonego rozwoju oraz pod względem prawdopodobieństwa istotnego negatywnego
wpływu zidentyfikowanych ryzyk ESG na zwrot z inwestycji, oraz
b. przez możliwość wykluczenia określonych kategorii lokat i instrumentów ze spektrum
inwestycyjnego.
W przypadku branż narażonych na istotne ryzyka ESG, których wyeliminowanie lub znaczące
organicznie jest utrudnione ze względu na specyfikę danego przedsiębiorstwa lub sektora, lub kwestie
związane z etyką i wartościami uznawanymi przez Investors TFI, Towarzystwo zakłada ograniczenie
możliwości inwestowania w tego typu branże (sektory) wraz z możliwością ich całkowitego wyłączenia
ze spektrum inwestycyjnego (np. produkcja uzbrojenia, o którym mowa w międzynarodowych traktatach
i umowach ograniczających zbrojenia, produkcja i handel niedozwolonymi środkami uzależniającymi,
branże, w których dochodzi do naruszenia praw człowieka, branże prowadzące działalność związaną
z produkcją i promocją erotycznej rozrywki dla dorosłych itp.).
W przypadku niektórych firm i branż, dla których istniejące ryzyka ESG w ocenie Towarzystwa mogą
być przez same przedsiębiorstwa, bądź też przez regulacje państwowe, międzynarodowe lub
sektorowe mitygowane i zaadresowane, Investors TFI zakłada możliwość stosowania wewnętrznych

limitów ograniczających zakres inwestycji w papiery wartościowe danego emitenta lub limitów dla
danego sektora/branży.
Powyższe limity nie mają zastosowania w przypadku funduszy indeksowych, funduszy inwestujących
wyłącznie w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, oraz w funduszach, które
zgodnie z prawem (ustawą) muszą inwestować określoną część aktywów w spółki wchodzące
w skład danego indeksu giełdowego (np. fundusze PPK i indeks WIG20).
Dokonując analizy (w ramach kryterium doboru lokat) oraz monitorowania poszczególnych składników
lokat pod względem poziomu przestrzegania i stosowania zasad zmniejszających ryzyka dla
zrównoważonego rozwoju, uznajemy, że czynniki ryzyka ESG są częścią szerszego zestawu
czynników ryzyka, branych pod uwagę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Sposób, w jaki różne subfundusze zarządzane przez Investors TFI S.A. włączają czynniki ESG do
swoich procesów inwestycyjnych, może się różnić w zależności od tematów inwestycyjnych, klas
aktywów, filozofii inwestycyjnej i subiektywnego wykorzystania różnych wskaźników ESG przy budowie
portfela.
Zarządzający funduszami w swoich decyzjach inwestycyjnych, oprócz zwykłych danych finansowych,
biorą pod uwagę kryteria ESG i ryzyko związane ze zrównoważonym rozwojem i na bazie tych kryteriów
mogą wykluczać niektóre papiery wartościowe ze spektrum inwestycyjnego lub ograniczać ich udział
w portfelach w przypadku wysokiego w ich ocenie prawdopodobieństwa materializacji ryzyka
związanego ze zrównoważonym rozwojem i jego istotnego potencjalnego wpływu na wartość inwestycji.
Uwzględnienie to dotyczy całego procesu inwestycyjnego, zarówno przy analizie fundamentalnej
inwestycji, jak i przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W tym celu Zarządzający funduszami mogą
wykorzystywać oceny i ratingi ESG nadawanych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne,
informacje publikowane przez emitentów, jak również własne analizy w tym zakresie. Podejście to nie
ma zastosowania w przypadku instrumentów finansowych, których konstrukcja znajduje się poza
obszarem oddziaływania Investors TFI S.A. (np. ETFy, kontrakty terminowe na indeksy itp.).
Zarządzający w procesie doboru lokat uwzględniają zarówno dane finansowe, jak i niefinansowe
przekazywane przez emitentów m.in. w stosownych raportach bieżących i okresowych. Zasady
monitorowania emitentów określa Polityka zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych
przez Investors TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym dostępna na stronie internetowej
Towarzystwa.
Szczególną rolę w przypadku rynku krajowego odgrywają w procesie analitycznym kwestie związane z
ładem korporacyjnym i spotkania z przedstawicielami zarządów emitentów, ponieważ pozwalają one
zarządzającym portfelami funduszy inwestycyjnych zrozumieć plany i długoterminową strategię
emitentów, oraz ocenić postępy w realizacji strategii. Pozwala to na zrozumienie strategii emitentów w
długiej perspektywie i uzyskanie szczegółowego obrazu danej spółki, wykraczającego poza rutynową
analizę finansową.
Zasady prowadzenia dialogu z emitentami zostały określone we wspomnianej powyżej Polityce
zaangażowania.
Investors TFI S.A będzie dążyło do zintegrowania analiz zagadnień związanych z ESG w procesie
podejmowania decyzji inwestycyjnych z realizowanymi przez Towarzystwo procesami zarządzania
ryzykiem włączając analizy związane z ryzykiem ESG do standardowej i bieżącej analizy wyników
i ryzyka na poziomie portfeli zarządzanych funduszy.

