
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  

 

 

Due diligence 

 

Zgodnie z przepisami austriackiej ustawy o funduszach inwestycyjnych fundusz zagraniczny I-AM 
GreenStars Opportunities, w tytuły uczestnictwa którego inwestuje VIG / C-QUADRAT GreenStars musi 
zachować szczególną ostrożność przy wyborze i bieżącym monitorowaniu inwestycji w najlepszym 
interesie samego funduszu i integralności rynku. Inwestycje funduszu zagranicznego są systematycznie 
i na bieżąco monitorowane pod kątem zgodności z regulaminem funduszu. Ponadto przestrzeganie 
regulaminu funduszu jest na bieżąco monitorowane zewnętrznie przez bank powierniczy oraz przez 
audytora funduszu zagranicznego w toku kontroli. 

W odniesieniu do przeglądu uwzględniania cech środowiskowych i/lub społecznych oraz ryzyka 
zrównoważonego rozwoju w kontekście inwestycji, tzw. „MSCI ESG Scores” funduszu zagranicznego 
jest stale monitorowane w ramach wewnętrznego systemu limitów i sprawdzane w stosunku do 
określonych limitów. W modelu scoringowym firmy MSCI ESG Research Inc. aspekty ryzyka ESG i 
związane z nim zarządzanie ryzykiem danej spółki są analizowane w szczególności na podstawie 
trwałych (kluczowych) wskaźników/kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Efektem oceny jest MSCI 
ESG Score, który jest mierzony w skali od 0 do 10. Ocena jest dokonywana z uwzględnieniem 
odpowiedniego sektora biznesowego. 

Negatywne kryteria istotne dla funduszu zagranicznego są naliczane codziennie w ramach systemu 
limitów wewnętrznych. Więcej informacji na temat negatywnych kryteriów jest dostępne w Prospekcie 
informacyjnym VIG / C-QUADRAT SFIO w rozdziale VI pkt 1.5.4. 

Jakość danych z badań ESG uzyskanych przez spółkę zarządzającą jest zapewniona poprzez regularne 
monitorowanie importowanych danych i przeprowadzanie kontroli wiarygodności. 

 


