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Strategia dotycząca wprowadzenia do Grupy Caspar ryzyk 
dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania 

decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

NA  LATA 2021-2030

Na podstawie art. 3 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 317, str. 1) Grupa Caspar poniżej  
przedstawia Strategię dotyczącą wprowadzenia do Grupy Caspar ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania  
decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego wyznaczoną na lata 2021-2030.

Definicje:

• „Grupa Caspar”, „ Caspar”, „ Grupa” – Caspar Asset Management S.A. i Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
• „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” - oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – 

jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
• „zrównoważony rozwój” – oznacza sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans 

zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Grupa Caspar rozumie, że podejmowane dziś decyzje wpłyną na to, jak będzie wyglądać przyszłość następnych pokoleń. 
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Grupa Caspar działa w najlepiej pojętym interesie klienta, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych/wydawania  
rekomendacji inwestycyjnych poddaje analizie nie tylko wymiar ekonomiczny danej inwestycji, ale również uwzględnia obszary związane ze  
środowiskiem, społeczeństwem oraz ładem korporacyjnym (ang. environmental, social, governance – ESG).

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej/wydaniem rekomendacji inwestycyjnej Caspar planuje badać inwestycje uwzględniając ryzyka 
dla zrównoważonego rozwoju, czyli będzie brać pod uwagę zestaw mierzalnych kryteriów z zakresu ESG, które jeżeli wystąpią mogłyby 
mieć istotny, negatywny wpływ na wartość inwestycji. Grupa Caspar jest świadoma, że czynniki środowiskowe, społeczne oraz związane 
z ładem korporacyjnym mogą mieć znaczący wpływ na wartość inwestycji. Caspar wychodzi z założenia, że uwzględnienie kwestii ESG 
w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych będzie miało w dłuższej perspektywie pozytywne, realne przełożenie na wyniki portfeli 
inwestycyjnych. 

Caspar w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych komunikuje swoje oczekiwania dotyczące norm i standardów, które emitenci 
powinni stosować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wzrost katastrof naturalnych i chroniczne  
zmiany środowiskowe wpływają na coraz więcej  
podmiotów, powodując niejednokrotnie  
olbrzymie straty finansowe. Zjawiska takie jak 
gwałtowne burze, susze, pożary, powodzie  
i inne ekstremalne wydarzenia mogą skutkować  
realnym obniżeniem wartości danej inwestycji. 

Spółki z Grupy Caspar są świadome, że zmiany  
klimatu wynikające z ocieplenia planety  
spowodowane emisjami gazów cieplarniach, 
stanowią poważne zagrożenie dla świata i mają 
w dłuższym okresie wpływ na wiele sektorów  
gospodarki. 

Caspar rozumie, że niekorzystne zmiany klimatu mogą doprowadzić do znacznego spadku  
wartości niektórych inwestycji, w związku z tym, planuje brać pod uwagę czynniki środowiskowe jako jeden  
z kryteriów mających wpływ na podjęcie decyzji o inwestycji/wydanie rekomendacji inwestycyjnej.  Grupa Caspar  
będzie wsłuchiwać się w potrzeby zgłaszane przez klientów w zakresie inwestycji w podmioty o wysokiej kulturze  
zrównoważonego rozwoju oraz produkty dedykowane temu zagadnieniu.

Caspar będzie starać się w najbliższych latach objąć bieżącym monitoringiem zaangażowanie w sektory gospodarki, z którymi może 
wiązać się ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Każdorazowe podjęcie decyzji w zakresie określonej inwestycji narażonej na zmiany 
klimatu będzie poprzedzone analizą m.in. tego jak jest ona przygotowana do wystąpienia zmian klimatu oraz jakie podjęte są działania, 
aby ochronić ją przed ewentualnymi skutkami negatywnych zmian środowiska. Caspar w przypadku podjęcia decyzji co do inwestycji 
w sektor narażony na negatywne zmiany klimatu zadba o odpowiednią dywersyfikację danej inwestycji. 

Spółki w ramach Grupy Caspar stopniowo będą dążyć do coraz mniejszej alokacji kapitału w inwestycje, które działają w sektorach  
narażonych na negatywne zmiany klimatu. Caspar w dłuższej perspektywie będzie stopniowo odchodził od inwestycji w podmioty,  
których działalność negatywnie wpływa na środowisko. Grupa Caspar stopniowo będzie zmniejszać zaangażowanie w instrumenty 
finansowe, których emitenci przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego. 

Caspar będzie inwestować i zwiększać zaangażowanie w podmioty, które podczas prowadzenia swojej działalności wykorzystują  
energię odnawialną i chronią różnorodność biologiczną środowiska.

Grupa Caspar będzie brać także pod  
uwagę w procesie podejmowania decyzji  
inwestycyjnych/świadczenia usługi doradztwa 
inwestycyjnego aspekty społeczne, które mają 
wpływ na wartość danej inwestycji.

Caspar będzie dokonywać analizy,  
na podstawie dostępnych informacji czy  
przedsiębiorstwo, w które chce zainwestować nie 
narusza praw człowieka. 

W tym czy respektuje zasady godnego  
wynagrodzenia swoich pracowników, czy nie  
dopuszcza się praktyk prowadzących do  
dyskryminacji pracowników. 

Niezachowanie fundamentalnych zasad społecznych, brak poszanowania praw człowieka, brak sposobów przeciwdziałania korupcji  
i łapówkarstwu w prowadzonej działalności w dłuższej perspektywie czasu może prowadzić do ryzyka utraty reputacji podmiotu,  
kosztownych procesów sądowych oraz długich dezorganizujących pracę przedsiębiorstwa strajków. 

Caspar ma świadomość, że podmioty, które rozwijają relacje ze swoimi lokalnymi społecznościami w dłuższej perspektywie czasu będą 
zyskiwać na wartości. Utrzymywanie przez te podmioty dobrej reputacji może mieć realny wpływ na wartość podmiotu. Przykładowo 
przedsiębiorstwo, które ma wysoki poziom zaufania danej społeczności lokalnej, z łatwością uzyska zgodę na realizację strategicznych 
projektów, do których akceptacja społeczna jest wymagana. 
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Caspar będzie brać pod uwagę w procesie  
podejmowania decyzji inwestycyjnej/ 
świadczenia usługi doradztwa inwestycyjne-
go ryzyko zmiany wartości danej inwestycji  
w przypadku niestosowania przez podmiot m.in. 
zasad ładu korporacyjnego. 

Inwestycja w podmioty, które przestrzegają  
międzynarodowych norm postępowania,  
szanują oczekiwania interesariuszy, podejmują 
działania w sposób przejrzysty, umożliwiający 
rozliczenia ich z zobowiązań w długoterminowej 
perspektywie czasu może pozytywnie oddziały-
wać na wartość inwestycji. 

Podmioty nieuwzględniające w swojej działalności zasad ładu korporacyjnego mogą być narażone na chaos organizacyjny,  
problemy z osiągnięciem długofalowych założeń, co w konsekwencji może spowodować uniemożliwienie takim podmiotom osiągniecia  
planowanego rozwoju. Niski poziom ładu korporacyjnego może tym samym skutkować gorszym postrzeganiem inwestycji przez  
inwestorów, a w konsekwencji obniżeniem jej wartości.

Grupa Caspar dostrzega potrzebę informowa-
nia inwestorów o przyjętej strategii w zakresie  
wprowadzenia do działalności Spółki  
ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie  
podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz 
świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego. 

Caspar planuje podczas procesu podejmowania 
decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia usług 
doradztwa inwestycyjnego wykonywać analizę 
stopnia narażenia danej inwestycji na poszcze-
gólne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju. 

Grupa regularnie rozwija i będzie rozwijać umiejętności analityczne osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji inwestycyjnych/
wydawanie rekomendacji inwestycyjnych m.in. w zakresie zrozumienia obecnych oraz nowopowstających ryzyk dla zrównoważonego 
rozwoju. 

Caspar ma świadomość, że wiedza w zakresie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nieustanie się rozszerza, z uwagi na ciągle  
pojawiające się nowe rzeczywiste oraz potencjalne ryzyka w obszarze środowiskowym, społecznym czy wynikające z zarządzania  
podmiotem, które mają lub będą miały wpływ na wartość inwestycji. 

W związku z powyższym, Grupa sukcesywnie będzie pogłębiać swoją wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Caspar będzie podejmować stopniowe działania mające na celu zautomatyzowanie procesu analizy ryzyk dla równoważonego  
rozwoju dla każdej z inwestycji poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi analitycznych. Grupa Caspar planuje do 2030 roku zakoń-
czyć proces wdrożenia odpowiednich narzędzi do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych pozwalających na kompleksową 
oraz wyczerpującą ocenę inwestycji pod kątem ewentualnych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju z odpowiednim uwzględnieniem 
specyfiki poszczególnej branży, sektora, spółki czy charakterystyki analizowanej inwestycji.

Powyżej wskazany termin jest wyznaczony z uwagi na konieczność dokonania pełnej, odpowiedzialnej oceny rozwiązań obecnie  
powstających na rynku w zakresie wprowadzenia do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych. 

Caspar zakłada w perspektywie pięcioletniej przeprowadzenie kompletnej oceny narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie  
służących do analizy danych publikowanych przez podmioty w obszarze zrównoważonego rozwoju. Czas ten jest wystarczający, aby 
móc wybrać jak najbardziej zasadne paramenty służące do przeprowadzania oceny inwestycji pod kątem ryzyk dla zrównoważonego  
rozwoju. 

Grupa Caspar ma świadomość, że jeżeli będzie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej brała pod uwagę niefinansowe  
kategorie ryzyka, to dokonane inwestycje okażą się stabilniejsze w dłuższej perspektywie czasowej i bardziej rentowne. 

Caspar będzie dokonywał przeglądu i monitoringu realizacji przyjętej strategii celem jej ewentualnej aktualizacji wobec  
zmieniających się warunków i wytycznych w obszarze ESG.
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