
POLITICA DE INVESTITII DURABILE 

 

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European stabilește pentru participanții la piața financiară și 

consultanții financiari norme armonizate privind transparența în legătură cu integrarea riscurilor legate de 

durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității în cadrul activităților lor și privind 

furnizarea informațiilor privind durabilitatea în ceea ce privește produsele financiare. 

Factori de durabilitate înseamnă aspectele de mediu, sociale și cele legate de forța de muncă, respectarea 

drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupției și a dării de mită. 

Risc legat de durabilitate înseamnă un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, 

în cazul în care se produce, ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potențial, asupra valorii 

investiției; 

SAI SWISS CAPITAL ASSET ASSET MANGEMENT S.A. nu ia în considerare efectele negative ale 

deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, asa cum sunt acestia precizati in cadrul 

Regulamentului (UE) 2019/2088 

Motivele pentru care se procedeaza in acest fel sunt: 

 politica de investitii a Fondului nu este specializata pe arii geografice sau sectoare industriale; 

 politica de investitii a Fondului este diversificata, cu limite ale expunerii pe instrument/emitent; 

 nivelul activelor fondului si al activelor administrate de catre societate este redusa, avand o influenta  

care nu este relevanta in cadrul pietelor in care acestea opereaza; 

 detinerile fondului in cadrul capitalului social al emitentilor sau in cadrul emisiunilor aferente 

instrumentelor din portofoliu sunt reduse; 

 piata in care Fondul investeste preponderent nu ofera suficiente instrumente financiare care sa 

furnizeze informatii complete care sa permita o analiza din punct de vedere al factorilor de 

durabilitate; 

SAI Swiss Capital Asset Management S.A.. are intentia de a lua in considerare efectele negative ale deciziilor 

de investiții ale fondurilor asupra factorilor de durabilitate pentru unul sau mai multe din fondurile administrate, 

iar acest lucru se va realiza la momentul in care una sau mai multe din urmatoarele conditii sunt indeplinite : 



 SAI Swiss Capital Asset Management S.A. va detine o cota de piata  de cel putin 5% devenind 

entitate semnificativa din punct de vedere a naturii, amplorii si complexitatii activitatii; 

 Activele fondului vor depasi echivalentul a 25 milioane EUR; 

  

Avand in vedere ca produsele financiare administrate au o politica de investitii diversificata, care nu este 

specializata pe arii geografice sau sectoare industriale, si faptul ca societatea de administrare nu ia în 

considerare, la acest moment, efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate 

consideram efectul probabil al riscurilor legate de durabilitate asupra randamentului acestor produse ca 

nefiind relevant. 

Mai mentionam ca aplicam Politica de remunarare, aceasta fiind elaborata respectand legislatia aplicabila in 

vigoare.  

În ceea ce privește articolul 5 din Regulamentul SFDR, conform căruia SAI/AFIA trebuie să 

stabilească o politica de remunerare prin care să promoveze o gestionare a riscurilor eficace şi solidă cu 

privire la riscurile legate de durabilitate, fără ca structura de remunerare să încurajeze asumarea de riscuri 

excesive în raport cu riscurile legate de durabilitate, ci să fie corelată cu performanța ajustată la risc și în 

acest sens, să informeze în mod corespunzător investitorii, mentionam urmatoarele: 

 In cadrul SAI SWISS CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA remuneratia este fixa: salariul de baza 

reprezinta elementul fix al remunerarii si reflecta experienta profesionala, cerintele functiei, 

performanta, cresterea capacitatilor si aptitudinilor individului, prevazute in fisa postului unui angajat, 

ca parte a termenilor de angajare si evidentiate prin sistemul de evaluare; 

 Societatea nu acorda stimulente angajatilor care i-ar putea determina pe acestia sa favorizeze 

interesul propriu sau interesele societatii in detrimentul potential al investitorului 

  

SAI Swiss Capital Asset Management S.A. va proceda la reevaluarea periodica a deciziilor cu privire la 

aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2088 şi la notificarea investitorilor privind orice modificare viitoare. 

 


