Oświadczenie dotyczące polityki Rockbridge TFI S.A. w zakresie zrównoważonych inwestycji
Oświadczenie związane jest z przepisami 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 („Rozporządzenie SFDR”), które to Rozporządzenie dotyczy
ujawnień związanych z czynnikami zrównoważonego rozwoju takimi jak kwestie środowiskowe,
społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania
korupcji i przekupstwu i ich wpływu na proces inwestycyjny realizowany przez Rockbridge TFI S.A.
Przez zrównoważoną inwestycję rozumie się:





inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu środowiskowego,
na przykład taką, która jest mierzona za pomocą kluczowych wskaźników zasobooszczędności
pod kątem zużycia energii, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, wykorzystywania
surowców, zużycia wody i użytkowania gruntów, generowania odpadów, emisji gazów
cieplarnianych lub wpływu na różnorodność biologiczną i gospodarkę o obiegu zamkniętym,
inwestycję w działalność gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu społecznego, w
szczególności inwestycję przyczyniającą się do przeciwdziałania nierównościom lub inwestycję
wspierającą spójność społeczną, integrację społeczną i stosunki pracy,
inwestycję w kapitał ludzki lub w społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji pod
względem gospodarczym lub społecznym,

o ile takie inwestycje nie naruszają istotnie któregokolwiek z tych celów, a spółki, w które dokonano
inwestycji, stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych
struktur zarządzania, stosunków pracowniczych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych i
przestrzegania przepisów prawa podatkowego.
Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju stanowią w tym aspekcie zdarzenia lub warunki środowiskowe,
społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć istotny negatywny
wpływ na wartość inwestycji dokonanej przez Rockbridge TFI S.A. (w imieniu funduszu inwestycyjnego,
którym zarządza lub w imieniu klienta na rzecz którego świadczy usługę zarzadzania).
Rockbridge TFI S.A. jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych oferującym klientom szeroką paletę
funduszy inwestycyjnych o różnych strategiach inwestycyjnych oraz usługę zarzadzania aktywami
(asset management).
Podstawowym celem naszych działań jest zapewnienie klientom jak najlepszego wyniku
inwestycyjnego. Czynniki wpływające na zrównoważony rozwój są niezwykle istotne i nigdy nie są
lekceważone, niemniej naszym podstawowym celem jest podejmowane działań w najlepszym interesie
uczestników i klientów, poprzez odpowiednią dywersyfikację inwestycji, ograniczanie ryzyka oraz
maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji. Należy też zaznaczyć, że z uwagi na ograniczoną dostępność
i jakość danych rynkowych nie jest możliwym w chwili obecnej uwzględnienie w sposób
skwantyfikowany czynników zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym.
Rockbridge TFI S.A. w procesie decyzyjnym bierze jednak pod uwagę takie czynniki jak perspektywy
branży, w której działa dana spółka, jakość kadry zarządzającej spółką czy też prowadzoną przez spółkę
politykę dywidendową, przez co w pewnym zakresie czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
mają przełożenie na proces inwestycyjny.

Stąd też ryzyka finansowe, ale także wszystkie stosowne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, które
mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na zwrot z inwestycji ujęte są w procesie doboru lokat.
Rockbridge TFI S.A. monitoruje działania rynkowe związane z przekazywaniem do publicznej
wiadomości przez emitentów papierów wartościowych informacji mających wpływ na czynniki
zrównoważonego rozwoju celem rewizji bieżącej polityki w zakresie uwzględniania tych czynników w
procesie inwestycyjnym, które mogłyby być brane pod uwagę w procesie decyzyjnym oraz w procesie
zarządzania ryzykiem.
Istotnym dla oceny wpływu ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w działalności Rockbridge TFI S.A. jest
też wartości aktywów w zarządzaniu, która z uwagi na jej ograniczoną istotność powoduje, iż decyzje
inwestycyjne podejmowanie przez Towarzystwo, w naszej ocenie, nie mają istotnego wpływu na
czynniki zrównoważonego rozwoju, nie przyczyniają się do ich powstania ani nie mają z nim
bezpośredniego związku.
W związki z powyższym, w chwili obecnej, Rockbridge TFI S.A. nie bierze pod uwagę niekorzystnych
skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.
W Rockbridge TFI S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń zgodnie z którą, w przypadku osób
podejmujących decyzje inwestycyjne, przyznanie zmiennych składników wynagrodzeń uzależnione jest
między innymi od czynników związanych z przestrzeganiem limitów inwestycyjnych oraz limitów
ryzyka.
Powierzenie zarządzania portfelami inwestycyjnymi mBank FIO
Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy wydzielonych w ramach
mBank Funduszu Inwestycyjnego Otwartego do mBank S.A. - Biura Maklerskiego mBanku
(„Zarządzający”). W związku ze zleceniem zarządzania, proces podejmowania decyzji inwestycyjnych
wykonywany jest przez Zarządzającego. Zarządzający z uwagi na fakt, że świadczy usługi zarządzania
portfelem, w którego skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jest
podmiotem zobowiązanym do dokonywania ujawnień zgodnie z Rozporządzeniem SFDR.
Informacje obowiązkowe wymagane Rozporządzeniem SFDR dotyczące Zarządzającego, w tym w
szczególności informacje o:




sposobie, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych
przez Zarządzającego decyzjach inwestycyjnych,
wynikach oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z
tytułu produktu finansowego,
uwzględnieniu przez Zarządzającego głównych niekorzystnych skutków podejmowanych
decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

są dostępne na stronie: https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/private-banking/wealthmanagement/uslugi-wealth-management/.

