CapitaLink
Πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας
στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η NN Hellas II εφαρμόζει την πολιτική πλαίσιο υπεύθυνων επενδύσεων του Ομίλου NN
(«πολιτική πλαίσιο ΥΕ»). Η πολιτική πλαίσιο ΥΕ, η οποία μπορεί να βρεθεί εδώ, περιγράφει
τους κανόνες που καθορίζουν τα κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων του Ομίλου NN. Τα
κριτήρια αντικατοπτρίζουν τις επενδυτικές πεποιθήσεις και αξίες του Ομίλου NN, τους
σχετικούς νόμους και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.
Σύμφωνα με αυτήν την πολιτική και τους κανόνες που καθορίζουν τα κριτήρια υπεύθυνων
επενδύσεων, η εταιρία στοχεύει, όπου είναι νόμιμα δυνατόν, να αποκλείσει τις επενδύσεις σε
εταιρίες που ενδεικτικά εμπλέκονται στις δραστηριότητες ανάπτυξης, παραγωγής, συντήρησης
ή εμπορίου αμφιλεγόμενων όπλων, παραγωγής προϊόντων καπνού, εξόρυξης θερμικού
άνθρακα και παραγωγής πισσώδους άμμου, όπως ορίζεται στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ.
Αναφορικά με τις επενδύσεις:
Για τους εξωτερικούς διαχειριστές ΟΣΕΚΑ (δηλαδή που δεν σχετίζονται με τον Όμιλο NN), η
εταιρία δεν είναι σε θέση να επιβάλει την πολιτική πλαίσιο ΥΕ. Επομένως, δεν μπορούμε να
απαιτήσουμε την εφαρμογή των εξαιρέσεων της πολιτικής πλαισίου ΥΕ. Ο Όμιλος NN έχει
ορίσει τον κίνδυνο αειφορίας ως «τον κίνδυνο που συνδέεται άμεσα με παραβιάσεις
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και κανόνων» και τον επενδυτικό κίνδυνο
αειφορίας ως «τον κίνδυνο που οι παράγοντες αειφορίας σε σχέση με επενδύσεις δεν είναι
επαρκώς κατανοητοί ή αναγνωρισμένοι, οδηγώντας σε απώλεια αξίας ή επενδυτικών
ευκαιριών». Οι κίνδυνοι αειφορίας μπορεί είτε να αντιπροσωπεύουν από μόνοι τους
ξεχωριστό κίνδυνο είτε να έχουν αντίκτυπο σε άλλους κινδύνους χαρτοφυλακίου που
ενδέχεται να συμβάλουν σημαντικά στον συνολικό κίνδυνο του προϊόντος, όπως οι κίνδυνοι
αγοράς, ρευστότητας, πιστωτικοί, ή λειτουργικοί. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων,
των κοινωνικών κινδύνων, των κινδύνων εταιρικής διακυβέρνησης, θα μπορούσαν να
προκαλέσουν πραγματική ή δυνητικά σημαντική αρνητική επίδραση στην αξία της επένδυσης,
συνεπώς και στις αποδόσεις της, συνεπώς ενσωματώνονται στη διαδικασία επενδυτικών
αποφάσεων μέσω των παρακάτω κριτηρίων:
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• Κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων του Ομίλου ΝΝ. Τα κριτήρια αυτά και η εφαρμογή
τους περιγράφονται στην πολιτική πλαίσιο ΥΕ.
• Κριτήρια υπεύθυνων επενδύσεων τρίτων παρόχων. Οι εξωτερικοί διαχειριστές
μπορούν να εξετάσουν διαφορετικά τον αντίκτυπο του κινδύνου αειφορίας στην
απόδοση των προϊόντων. Η παραπάνω περιγραφή είναι μια γενική περίληψη των
προσεγγίσεων και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ένας
εξωτερικός διαχειριστής εξετάζει τον αντίκτυπο των κινδύνων αειφορίας, μπορείτε να
βρείτε στον ιστότοπο του εκάστοτε εξωτερικού διαχειριστή.
Οι παραπάνω πληροφορίες βασίζονται είτε στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη
στιγμή, είτε σε πληροφορίες που μας παρέχονται από τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις που
οι διαχειριστές δεν μας έχουν παράσχει (επαρκείς) πληροφορίες, θα συνεχίσουμε τις
προσπάθειές μας για τη λήψη αυτών. Όταν μας διατίθενται περισσότερες πληροφορίες, θα
τροποποιούμε αναλόγως τις γνωστοποιήσεις μας.
Το CapitaLink δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, δεν έχει ως στόχο τις
βιώσιμες επενδύσεις, ενώ οι υποκείμενες επενδύσεις ΟΣΕΚΑ δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα
κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες. Για πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι αειφορίας ενσωματώνονται στις επενδυτικές
αποφάσεις των διαχειριστών, μπορείτε να ανατρέξετε στους ιστότοπους:

Blackrock: https://www.blackrock.com/corporate/sustainability
Pimco: https://global.pimco.com/en-gbl/investments/esg-investing
Vanguard: https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/who-we-are/we-careabout/sustainability.html

Franklin Templeton: https://www.franklintempletonme.com/about-us/sustainable-investing
Schroders: https://www.schroders.com/en/sustainability/making-an-impact-through-sustainability/
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