
 

 
 1Articolul 4 - (1) Participanții la piața financiară publică și mențin pe site-urile lor internet:  
(a) atunci când iau în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, o declarație 
privind politicile de diligență cu privire la aceste efecte negative principale, ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea, natura 
și amploarea activităților lor, precum și de tipurile de produse financiare pe care le pun la dispoziție; sau  
(b) atunci când nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, motivele clare pentru 
care nu fac acest lucru inclusiv, după caz, informații referitoare la intenția și la momentul când vor lua în considerare astfel  de efecte 
negative.   

 

Transparența efectelor negative asupra durabilității la nivel de entitate 

<<< Declarație elaborată în acord cu prevederile art. 4 alin. (1)1, din Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al 

Consiliului din data de 27.11.2019, privind informațiile privind durabilitatea >>> 

 

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European este considerat a fi o etapă importantă în legislația Uniunii 

Europene referitoare la luarea în considerare a factorilor ESG, solicitând  divulgarea de informații specifice privind 

abordările participanților la piață și  în ceea ce privește luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității la 

nivel de entitate. 

SAI Erste Asset Management S.A., parte a Grupului Erste Asset Management, cu preocupări constante privind aspectele de 

mediu, sociale, etice şi de guvernanţă, este dedicată obiectivelor Regulamentului European și depune eforturi permanente 

pentru a se conforma prevederilor acestuia, analizând activitatea emitenţilor în procesul investiţional. 

Evaluarea calitativă sau cantitativă a riscurilor legate de durabilitate, precum și determinarea efectelor negative generate 

de producerea acestora, necesită consultarea mai multor surse de informații relevante publicate de terți. În considerarea 

faptului că raportarea factorilor de durabilitate nu a fost standardizată până în prezent, realizarea unei astfel de evaluări în 

lipsa unor date concrete, determină rezultate lipsite de coerență. 

Datele privind factorii de durabilitate la care societatea are acces în prezent sunt incomplete, inexacte sau bazate doar pe 

estimări și foarte greu de accesat. În lipsa unor date exacte și de actualitate, ne aflăm în imposibilitatea obiectivă de a lua 

în consiedarare principalele efecte negative ale tuturor deciziilor de investiţii asupra factorilor de durabilitate.  

În acest context și în conformitate cu prevederile art. 4 (1) din Regulamentul european, SAI Erste Asset Management S.A  

declară că nu ia în considerare, pentru moment, efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate. 

Cu toate acestea, SAI Erste Asset Management S.A  își propune reevaluarea acestei situaţii cu periodicitate și monitorizarea 

în continuare cu atenţie a investiţiilor realizate cu responsabilitate şi diligenţă în interesul investitorului. 

 

SAI Erste Asset Management S.A. 


