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Společensky odpovědné investování
Společensky odpovědné investování je pro naši společnost jedním ze způsobů, jak podporovat
subjekty, jež napomáhají ke zlepšení života na Zemi. Vnímáme ho jako investice do společností, jejich
cenných papírů, které dodržují základní myšlenky společenské odpovědnosti firem. Jedná se o firmy,
které kromě zisku myslí také na oblast ekologickou, sociální a etickou.
Odpovědné investování tak představuje způsob, jak investovat do společností, které aktivně
přistupují k ochraně životního prostředí a sociální udržitelnosti, přispívají v boji proti změně klimatu
a pomáhají snižovat uhlíkovou stopu, podporují slušný přístup k zaměstnancům, dodržování lidských
práv, boj proti dětské práci a diskriminaci.
Cílem naší společnosti je vystupovat jako odpovědná společnost na finančním trhu. V oblasti
poskytování poradenství tak musí být kladen důraz na dlouhodobě udržitelné výnosy a návratnost
kapitálu. Oblast odpovědného investování je v mnohém na začátku a čeká nás dlouhý proces vývoje.
Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do poradenství společnosti bude vyhodnocováno
a zaváděno průběžně v návaznosti na vývoj této problematiky. V poradenství jsme z velké části závislý
na vlastnostech zprostředkovávaných produktů a politikách jejich poskytovatelů. Poradenství naše
společnost poskytuje v oblasti investičního životního pojištění a doplňkového penzijního spoření.
V současné době naše společnost neposuzuje nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti
v pojišťovacím poradenství a poradenství v oblasti doplňkového penzijního spoření, neboť nemáme
úplné informace od tvůrců produktů, jejichž povinnost zveřejňovat nepříznivé dopady na udržitelnost
na úrovni finančního produktu bude platná od 30. 12. 2022. Nicméně hodláme průběžně
vyhodnocovat nové informace a skutečnosti při poskytování poradenství a informace v tomto
dokumentu pravidelně aktualizovat.
Stejně tak jsme tuto oblast dosud nezohlednili v odměňování. Zásady odměňování statutárního
orgánu, finančních poradců a zaměstnanců nezohledňují vyhodnocování či snižování rizik
udržitelnosti.
Do budoucna naše společnost plánuje posuzovat jednotlivé produkty finančního trhu z hlediska
hodnot společensky odpovědného investování a implementovat principy společenské odpovědnosti
do výběrových kritérií rozhodovacího procesu v oblasti pojišťovacího poradenství a poradenství
v oblasti doplňkového penzijního spoření.
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