Informace o udržitelnosti
Obchodní společnost UNIMEX GROUP, uzavřený investiční fond, a. s., se sídlem Václavské
náměstí 815/53, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 28375025, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14196 (dále jen „fond“), tímto informuje o
začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost
do jejich postupů a o poskytování informací souvisejících s udržitelností ve vztahu k finančním
produktům.
Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního
rozhodování
Společnost upravila svůj přístup k začleňování rizik udržitelnosti do investičního rozhodování ve
své předpisové základně.
Rizika týkající se udržitelnosti představují události nebo situace v environmentální nebo sociální
oblasti nebo v oblasti správy a řízení, které by v případě, že by nastaly, mohly mít skutečný nebo
možný významný nepříznivý dopad na hodnotu dané investice fondu. Faktory, které mohou mít
vliv na rizika týkající se udržitelnosti, zahrnují environmentální (zejména emise skleníkových
plynů, energetická náročnost, dopady na biodiversitu, znečištění vody, nakládání s odpady),
sociální a zaměstnanecké otázky (zejména implementace úmluv Mezinárodní organizace práce,
rozdíly v odměňování žen a mužů, rozmanitost vedoucích osob, ochrana whistleblowerů, ochrana
zdraví zaměstnanců), dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.
V současné době nejsou zohledňována rizika udržitelnosti coby samostatné kategorie rizik, jelikož
předmětná rizika nejsou s ohledem na složení portfolií obhospodařovaných investic relevantní,
resp. již jsou obsažena v jiných kategoriích rizik, neplyne-li ze statutu fondu jinak. V relevantních
případech (zejména stanoví-li tak statut fondu, nebo plyne-li takové riziko z katalogu rizik, který
fond v rámci řízení rizik vede) však mohou být rizika týkající se udržitelnosti posuzována a
výsledky posouzení mohou být zohledňovány v rámci investičních rozhodnutí s ohledem na
povahu podkladových aktiv.
Informace o zohledňování hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na
faktory udržitelnosti
Fond nezohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.
S ohledem na typy aktiv, které jsou nabývány do portfolia fondu a investiční cíle, není totiž
zohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti v současné
době považováno za relevantní.
Fond bude uvedenou oblast monitorovat a nejméně jednou ročně prozkoumá, zda nedošlo
ke změně.
Informace o tom, jak jsou zásady odměňování fondu konzistentní se začleňováním rizik
týkajících se udržitelnosti
Fond zohledňuje při odměňování osob ve společnosti zejména rizikový profil a kapitálovou
přiměřenost fondu. Fond řídí odměňování tak, aby byl systém odměňování dlouhodobě udržitelný
a v souladu se sektorovou regulací.
Zásady odměňování, které má fond zavedeny sice neobsahují zvláštní sadu kritérií, podle které by
bylo separátně odměňováno dle vyhodnocování či snižování rizik udržitelnosti, nicméně fond dbá
na to, aby systém odměňování nemotivoval k podstupování nadměrných rizik.

