
Informacje ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022r. uzupełniającym rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i 
sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w 
odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób 
prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w 
dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych 
 
 

SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT GREENSTARS  

 

 

PODSUMOWANIE 

 

VIG / C-QUADRAT TFI S.A. w ramach zarządzanych przez siebie funduszy oferuje jednostki uczestnictwa 
subfunduszu VIG / C-QUADRAT GreenStars wydzielonego w ramach VIG / C-QUADRAT SFIO, który 
poprzez inwestowanie co najmniej 65% aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu 
zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities, promuje aspekty środowiskowe lub społeczne.  
Subfundusz w zakresie, w jakim umożliwia inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszu 
zagranicznego, kwalifikowany jest jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia 
SFDR (tj. 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), czyli mający na celu promocję aspektów społecznych i / lub środowiskowych (tzw. light 
green product). Zarówno Subfundusz, jak i fundusz zagraniczny, nie mają na celu zrównoważonych 
inwestycji. Fundusz zagraniczny przy dokonywanych inwestycjach bierze pod uwagę kryteria 
środowiskowe i społeczne. Podstawę wszystkich decyzji inwestycyjnych funduszu zagranicznego 
stanowią trzy czynniki zrównoważonego rozwoju środowiskowego („E”), społecznego („S”) i ładu 
korporacyjnego („G”). Analiza czynników zrównoważonego rozwoju jest zintegrowana z podstawowym 
procesem analizy finansowej firmy za pomocą różnych etapów selekcji. Fundusz zagraniczny 
uwzględnia wskaźniki zrównoważonego rozwoju, tzw. ESG-Key_Performance Indicators. Informacja na 
temat źródeł danych dostępna jest na stronie funduszu zagranicznego. Portfel funduszu zagranicznego 
I-AM GreenStars Opportunities, w którego tytuły uczestnictwa inwestuje Subfundusz, są porównywane 
z wynikami szerokiego globalnego świata akcji i tak zwanego Indeksu Liderów ESG, które zostały 
opracowane przez lmpact Asset Management GmbH. Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w związku z 
procesem due diligence przeprowadzane są przez fundusz zagraniczny zgodnie z procedurami 
wewnętrznymi obowiązującymi w funduszu. Subfundusz w tym zakresie bazuje na informacjach i 
dokumentach udostępnianych przez fundusz zagraniczny.  

Subfundusz oraz fundusz zagraniczny nie wyznaczyły wskaźnika referencyjnego. 

 


