
Zrównoważony rozwój – SFDR 

 

Informacje na gruncie 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 (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1; 

„Rozporządzenie SFDR”). 

Uwzględniając specyfikę regulacji SFDR i jej doprecyzowywanie regulacjami wykonawczymi, 

jak również powiązanie z innymi regulacjami dotyczącymi czynników zrównoważonego 

rozwoju, okres jej wdrażania rozpoczął się 10 marca 2021 roku i trwać będzie do końca 2022 

roku. Spółka będzie podążała w zakresie transparentności odnoszącej się do zrównoważonego 

rozwoju za tymi regulacjami. 

Rozporządzenie SFDR ustanawia  zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku 

finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do 

wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę 

niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich 

działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze 

zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych. 

Na gruncie Rozporządzenia SFDR spółka Assay Management sp. z o.o. („Spółka”, „Assay”) 

kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, natomiast zarządzana przez Spółkę 

alternatywna spółka inwestycyjna – Assay Management spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ASI S.K.A. („ASI”) - stanowi produkt finansowy.  

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 

Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 wymaga od uczestników rynku finansowego 

opublikowania na stronie internetowej strategii wprowadzania do działalności ryzyk dla 

zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.  

Zgodnie z postanowieniami art. 2 pkt 22 SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza 

sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji. 



Assay nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla 

zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jednak nie 

wyłącza możliwości opracowania takiej strategii w przyszłości. 

Jednocześnie grupa Assay nie oferuje produktów finansowych promujących aspekty 

środowiskowe lub społeczne albo mających na celu zrównoważone inwestycje. Spółka nie 

wyklucza wprowadzenia i oferowania takich produktów w przyszłości, co wiązać się będzie z 

aktualizacją niniejszego oświadczenia.  

Ponadto Spółka na bieżąco śledzi publikowane informacje o postępujących zmianach 

klimatycznych wywołanych działalnością człowieka i jest świadoma odpowiedzialności 

ciążącej na przedsiębiorstwach w zakresie przestrzegania zobowiązań wynikających z 

Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu. 

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na 

poziomie podmiotu 

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Assay nie bierze obecnie pod uwagę głównych 

niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.  

Przejrzystość polityki wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk 

dla zrównoważonego rozwoju 

Assay, jako podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń 

(WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010, nie jest zobowiązany do przyjęcia polityki 

wynagrodzeń, o której mowa w art. 23 ust. 1 tej dyrektywy. Z powyższych względów, a także 

z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego 

rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Assay nie zapewnia spójności 

polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.  


