Oświadczenie na podstawie 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

Oświadczenie w związku z Artykułem 3:
Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
Na podstawie art. 3 ust. 1 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 stanowiący, iż
Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii
dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji
inwestycyjnych, KupFundusz S.A. poniżej przedstawia przedmiotową strategię.
Definicje:
• „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
• „czynniki zrównoważonego rozwoju” oznaczają kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie
dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania
decyzji inwestycyjnych
Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” rozumiemy 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, niewłaściwe
traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w które inwestują klienci KupFundusz S.A. za pośrednictwem
produktów inwestycyjnych dostępnych za pośrednictwem KupFundusz S.A. KupFundusz S.A. umożliwia inwestowanie w
istniejące produkty inwestycyjne i nie ma wpływu na włączenie tych ryzyk do procesu podejmowania decyzji
inwestycyjnych.
Oświadczenie w związku z Artykułem 4:
Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu
Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b 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 KupFundusz
S.A. informuje, iż nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników
zrównoważonego rozwoju, ponieważ głównym celem działalności KupFundusz S.A. jest dbanie o najlepszy interes
klientów, poprzez m.in. zapewnienie dostępu, po konkurencyjnej cenie, do szerokiego zakresu instrumentów
finansowych, które mogą spełniać potrzeby klienta lub potencjalnego klienta.
Oświadczenie w związku z Artykułem 5:
Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju
Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i pracowników KupFundusz S.A. mogą nie zostać wypłacone, lub
ich wypłata może zostać ograniczona, w przypadku istotnego naruszenia przepisów prawa i regulacji wewnętrznych
Spółki, włączając regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem, w tym zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju.

