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Declaratie privind politicile de diligenta cu privire la luarea in considerare a 
principalelor efecte negative ale deciziilor de investitii asupra factorilor de 

durabilitate 

 

Prezenta declaratie este elaborata in conformitate cu prevederile art. 4 alin (1), lit. b) din 

Regulamentul (UE) nr. 2088/2019 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 

27.11.2019 privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare  

EVERGENT Investments nu ia în considerare deocamdata potențialele efecte negative ale 

deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate, motivat de următoarele considerente: 

• legislația legată de informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, 

deși a început să se contureze, nu este încă finalizată la nivelul UE. Regulamentul (UE) 

2019/2088 a fost completat cu Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui 

cadru care să faciliteze investițiile durabile, dar acest cadru acoperă doar aspectele 

legate de mediu, nu și pe cele legate de aspectele sociale și forța de muncă, precum și 

pe cele legate de guvernanța corporativă. Mai mult, standardele tehnice aferente 

regulamentelor în vigoare sunt, pentru cele mai multe dintre obiectivele de 

durabilitate,  cel mult la nivel de proiect.  

• chiar dacă am dispune de o legislație completă legată de informațiile privind 

durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, există încă o disponibilitate limitată și 

pe principii neunitare a datelor si informatiilor de tip ESG cu privire la emitenții care 

funcționează la nivelul pietei financiare locale. Prin urmare, deși avem o politică și  

proceduri formalizate privind integrarea  riscurilor de durabilitate în procesul de luare 

a deciziilor privind investițiile, pe termen scurt și mediu nu este posibilă identificarea 

și prioritizarea cu cel mai mare grad de certitudine a  principalelor efecte negative ale 

deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate și calcularea unor  indicatori în 

acest sens. 

• complexitatea și noutatea cerintelor formulate in cadrul regulamentelor publicate deja 

și în Proiectele de standarde tehnice necesită în continuare un timp adecvat pentru 

fundamentare și pregătirea profesională suplimentară în vederea înțelegerii și 

aplicării corecte a acestora. 

Preocupat de efectele deciziilor sale de investiții asupra factorilor de durabilitate, 

EVERGENT Investments va avea in vedere aspectele prezentate în considerentele 

susmenționate și își exprimă intenția ca, în funcție de clarificarea acestora, să analizeze și să 

decidă cu privire la luarea in considerare a efectelor negative ale deciziilor de investitii asupra 

factorilor de durabilitate, cu informarea corespunzătoare a investitorilor privind orice noi 

acțiuni concrete întreprinse în acest sens.  

EVERGENT Investments crede în importanța investițiilor durabile și a încorporării factorilor 

ESG în luarea deciziilor de investiții. De asemenea, interacțiunea activă cu companiile în care 

investim este un alt element cheie pentru gestionarea riscului investițional. Pe măsură ce 

eforturile de integrare ESG în industria noastră continuă să evolueze, abordarea EVERGENT 
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Investments va continua să se dezvolte. Căutăm să colaborăm îndeaproape cu toți 

stakeholderii noștri pentru a oferi transparență abordării noastre și pentru a o adapta la 

necesitățile acestora. 
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