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 Rozdział I. Wymogi w zakresie przejrzystości (SFDR) 

1.1. Informacje 
ogólne 

1) SFDR wprowadza ujednolicone w skali Unii Europejskiej wymogi dla sektora 
usług finansowych, dotyczące m.in. ujawniania informacji związanych ze 
zrównoważonym rozwojem – za pośrednictwem strony internetowej, przed 
zawarciem umowy, a w określonych przypadkach również w ramach 
sprawozdań okresowych. Informacje te dotyczą w szczególności: 

a) przejrzystości w zakresie strategii dotyczącej wprowadzania do 
działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania 
decyzji inwestycyjnych, 

b) uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych 
dla czynników zrównoważonego rozwoju, 

c) określenia sposobu zapewniania spójności przejętych przez uczestnika 
rynku finansowego polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności 
ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. 

2) Towarzystwo podlega klasyfikacji jako uczestnik rynku finansowego, 
w szczególności z uwagi na status podmiotu zarządzającego alternatywnymi 
funduszami inwestycyjnymi (ZAFI). 

 Rozdział II. Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego 
rozwoju (art. 3 ust. 1 SFDR) 

2.1. Informacje 
na temat  
strategii 

1) W ramach niniejszego rozdziału prezentujemy informacje na temat strategii 
dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju 
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 

2) Przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się sytuację lub warunki 
środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią 
– mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na 
wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w 
szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych 
skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, 
pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem 
przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym. 

3) Towarzystwo dąży do stosowania w perspektywie krótko- lub 
średnioterminowej w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych 
dotyczących Funduszy określonych zasad postępowania lub procesów 
mających na celu identyfikowanie czynników ryzyka odnoszących się do 
aspektów środowiskowych, społecznych lub dotyczących ładu korporacyjnego 
(environmental, social or corporate governance risks, ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju). Towarzystwo planuje w związku z powyższym 
uzyskać również status sygnatariusza oraz stosować Zasady odpowiedzialnego 
inwestowania (Principles for Responsible Investment), wspierane przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych. Wspomniane powyżej rozwiązania 
wdrażane będą w odniesieniu do poszczególnych Funduszy, w zakresie w 
jakim będzie to proporcjonalne oraz odpowiednie, przy uwzględnieniu cech 
danego Funduszu, w tym w szczególności zasad dotyczących działalności 
lokacyjnej lub, w przypadku tzw. funduszy dedykowanych, indywidualnych 
ustaleń z inwestorami. Decyzje w powyższym zakresie podejmowane będą 
każdorazowo w granicach określonych mającymi zastosowanie w danym 
przypadku przepisami prawa oraz z poszanowaniem wiążących zobowiązań 
wobec uczestników Funduszy. 

 Rozdział III. Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla 
zrównoważonego rozwoju (art. 4 ust. 1 lit. b), art. 7 ust. 2 SFDR) 

3.1. Oświadczenie 
składane w 
odniesieniu do 
każdego 
produktu 
finansowego 

1) Decyzje inwestycyjne mogą mieć negatywny, istotny lub prawdopodobnie 
istotny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, przyczyniać się do jego 
powstania lub mieć z nim bezpośredni związek. Jako „czynniki 
zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i 
pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz 
przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. 
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2) Przez główne niekorzystne skutki należy rozumieć te skutki decyzji 
inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego 
rozwoju.  

3) Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji 
inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane 
przede wszystkim: 

a) brakiem pełnej regulacji prawnej w powyższym zakresie, w tym toczącymi 
się pracami wspólnego komitetu Europejskiego Urzędu Nadzoru 
Bankowego (EUNB), Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i 
Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) nad 
opracowaniem projektów regulacyjnych standardów technicznych (RTS) w 
celu doprecyzowania SFDR, m.in. w zakresie treści, metod i prezentacji 
informacji związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w 
odniesieniu do klimatu i innych niekorzystnych skutków środowiskowych, 
do kwestii społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka 
oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu, lub przewidzianym dla tych 
standardów okresem dotyczącym ich wejścia w życie lub stosowania; 

b) utrzymaniem dotychczasowych warunków dla realizacji przez 
Towarzystwo obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie 
uczestników zarządzanych Funduszy, wyznaczonych bezwzględnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie postanowień 
Statutów Funduszy. 

4) Towarzystwo nie wyklucza zmiany zaprezentowanego powyżej podejścia 
dotyczącego głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla 
czynników zrównoważonego rozwoju, szczególnie w perspektywie średnio- lub 
długoterminowej. Podejmując decyzję w powyższym zakresie Towarzystwo 
uwzględni wielkość oraz charakter i skalę prowadzonej działalności, a także 
rodzaje produktów finansowych, które udostępnia. 

 
Rozdział IV. Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem 

do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 ust. 1 
SFDR) 

4.1. Polityki 
wynagrodzeń 

1) W Towarzystwie została opracowana i wdrożona polityka wynagrodzeń 
ustanawiająca zasady wynagradzania, zgodnie z przepisami sektorowymi 
mającymi zastosowanie do Towarzystwa („polityka wynagrodzeń”). 

2) Stosowana w Towarzystwie polityka wynagrodzeń nie zakłada wymogu 
stosowania kryteriów odnoszących się do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju 
w procesie oceny dotyczącej osób objętych zakresem zastosowania polityki 
wynagrodzeń. 

 
Rozdział V. Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny 

(lub oba te aspekty), albo mające na celu zrównoważone 
inwestycje 

 
Towarzystwo nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy 
lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mających na celu zrównoważone 
inwestycje. 

 Rozdział VI. Definicje 

6.1. Pozostałym terminom używanym powyżej nadaje się następujące znaczenie: 

1) Fundusz lub Fundusze – w zależności od kontekstu, 
jeden lub kilka spośród funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo, albo 
wszystkie te fundusze inwestycyjne łącznie; 

2) SFDR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w 
sprawie ujawniania informacji związanych 
ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług 

6) zrównoważona inwestycja – inwestycja w działalność 
gospodarczą, która przyczynia się do realizacji celu 
środowiskowego, na przykład taka, 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, lub 
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finansowych; 

3) Statut – Statut właściwego spośród Funduszy; 

4) Towarzystwo – MOUNT Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie; 

5) Ustawa o funduszach inwestycyjnych – ustawa z 
dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi; 

inwestycja w działalność gospodarczą, która 
przyczynia się do realizacji celu społecznego, w 
szczególności inwestycja przyczyniająca się do 
przeciwdziałania nierównościom lub inwestycja 
wspierająca spójność społeczną, integrację społeczną i 
stosunki pracy, lub inwestycja w kapitał ludzki lub w 
społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji 
pod względem gospodarczym lub społecznym, o ile 
takie inwestycje nie naruszają poważnie 
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. 

 


