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Szanowni Państwo,  

niniejszym chcielibyśmy poinformować o zmianie nazwy subfunduszu C-QUADRAT GreenStars ESG na             

VIG / C-QUADRAT GreenStars, która będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2022 r.  

Zmiana związana jest z aktualizacją Prospektu I-AM GreenStars Opportunities, która dotyczyła: 

■ Zmiany nazwy funduszu zagranicznego C-QUADRAT GreenStars ESG (w którego tytuły uczestnictwa 

inwestuje VIG / C-QUADRAT GreenStars) na l-AM GreenStars Opportunities. 

■ Zarządzający funduszem zagranicznym w 2021 r.  zmienił nazwę z C-QUADRAT Asset Management GmbH 

na Impact Asset Management GmbH (w skrócie I-AM) pozostając w grupie C-QUADRAT. 

 

Ponadto w Prospekcie I-AM GreenStars Opportunities wprowadzono zmiany doprecyzowujące politykę 

inwestycyjną, stanowiące w szczególności, że: 

 

➢ fundusz w przyszłości będzie inwestował wyłącznie w indywidualne tytuły własności 
(tj. bez uwzględniania udziałów w funduszach inwestycyjnych, instrumentach 
pochodnych czy wkładów pieniężnych czy wkładów pieniężnych płatnych na żądanie albo 
wkładów z możliwością wypowiedzenia), wyłącznie w papiery wartościowe i/lub 
instrumenty rynku pieniężnego na podstawie kryteriów społecznych, 
ekologicznych i etycznych (ESG - Environmental, Social, Governance) uznanych za 
zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, przy czym co najmniej 51% majątku 
Funduszu będzie inwestowane w bezpośrednio nabywane indywidualne tytuły 
własności, czyli nie za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub instrumentów 
pochodnych, w akcje lub papiery wartościowe równoważne akcjom; 

➢ w ramach inwestowania w indywidualne tytuły własności wyklucza się w przyszłości 
inwestowanie w przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej lub w przedsiębiorstwa 
naruszające prawa pracy i prawa człowieka względnie takie, których przychody są 
generowane z tytułu produkcji lub wydobycia węgla względnie ich istotna część 
pochodzi z uzdatniania względnie użytkowania węgla albo z usług związanych z węglem. 
Ponadto wyklucza się przedsiębiorstwa produkujące istotne komponenty                                  
w obszarze broni „niekonwencjonalnej” (np. amunicja kasetowa, broń chemiczna, miny 
lądowe) lub których zarząd nie spełnia pewnych minimalnych kryteriów 
jakościowych;  

➢ instrumenty pochodne umożliwiające lub mogące wspierać spekulację na żywności 
będą również wykluczone z inwestycji; 

 

Prospekt dla I-AM GreenStars Opportunities został opublikowany na stronie: 

https://www.rcm.at/documents i wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2022r.  
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