
Drive for 
performance 

• ♦ •

Evergent V 
INVESTMENTS 

Politica ESG 

a Grupului EVERGENT Investments 

2023 



Politica ESG a Grupului EVERGENT Investments 

  Introducere 

Sectorul financiar joacă un rol cheie în economie și poate contribui la dezvoltarea unei 
societăți incluzive și echitabile și a unei economii echilibrate, care respectă mediul. 
Activitatea investițională din perspectiva ESG are un impact semnificativ în economia 
reală. 

Conștientă de toate acestea, EVERGENT Investments direct și indirect, prin subsidiarele 
acesteia (Grupul), își propune să contribuie alături de toate părțile interesate la construirea 
unui viitor mai bun, durabil, prin soluții financiare inovative și responsabile.  

Respectându-ne valorile și obiectivele stabilite, înțelegem să plasăm responsabilitatea socială 
și de mediu, în centrul strategiei Grupului, luând în considerare impactul economic, social, 
de guvernanță și de mediu, pe care investițiile și activitățile Grupului îl pot avea. 

Grupul intenționează să-și sporească permanent impactul pozitiv, concomitent cu 
reducerea impactului negativ asupra societății și mediului și să administreze riscurile 
care rezultă din activitățile și serviciile sale, acordând în același timp atenție aspectelor 
de guvernanță.  

Considerăm că, prin acordarea unei atenții sporite factorilor de mediu, sociali și de 
guvernanță în procesul investițional, vom obține atât rentabilitate financiară durabilă, 
cât și valoare socială. De asemenea, prin intermediul activităților de implicare și vot, 
întelegem să milităm pentru  un comportament sustenabil al companiilor din portofoliu. 

În ariile în care ne desfășurăm activitatea și în sferele în care ne exercităm influența, vom 
promova principiile durabilității și vom susține inițiativele sociale și de mediu. Astfel, ne 
vom desfășura activitatea respectând societatea și mediul, de comun acord cu părțile 
interesate, vom utiliza în mod eficient resursele naturale și vom lua în considerare 
dimensiunea socială și cea legată de mediu în deciziile noastre de investiții, precum și în 
activitățile noastre curente. 

Respectăm normele legale și regulamentele în domeniu și urmărim să implementăm 
standardele profesionale prezente și viitoare, adecvate sectoarelor de activitate ale 
companiei și Grupului.  

 Scop 
Această politică definește percepția și poziționarea Grupului EVERGENT Investments în 
raport cu factorii de sustenabilitate și riscurile de durabilitate asociate acestora. 
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  MISIUNEA GRUPULUI EVERGENT INVESTMENTS 

Misiunea Grupului EVERGENT Investments este să genereze valoare pe termen lung pentru 
investitori, pentru companie și pentru societate în general, acordând în același timp atenție 
impactului activităților asupra mediului și comunității, pentru a contribui responsabil la 
tranziția către o economie verde. 

VIZIUNEA GRUPULUI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE FACTORII DE  MEDIU, 
SOCIALI ȘI DE GUVERNANȚĂ -“ESG” 

În viziunea Grupului EVERGENT Investments, o abordare responsabilă a aspectelor de 
mediu, sociale și de guvernanță, conferă o reziliență sporită modelului de afaceri, încurajează 
inovația și contribuie la îmbunătățirea performanțelor, urmărind în același timp minimizarea 
impactului asupra intereselor legitime ale comunității. 

Impactul activităților Grupului EVERGENT Investments asupra mediului 

E: Grupul EVERGENT Investments este conștient de efectele dramatice ale schimbărilor 
climatice și de nevoia atingerii obiectivului global de neutralitate al emisiilor de carbon. Prin 
urmare, consideră că impactul de mediu asupra investițiilor din portofoliul său are o 
importanță similară cu cea a performanței investiționale.  
Ne propunem să luăm în calcul efectele asupra mediului înconjurător în toate activitățile 
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desfășurate și să ne orientăm către acțiuni care vor avea ca scop reducerea amprentei de 
carbon și a consumului de energie. Vom recomanda integrarea acestor principii în societățile 
din portofoliu, utilizând un model de business care să înglobeze în sistemul decizional 
componenta de promovare a tranziției verzi. 

Drepturile omului, diversitate, anti discriminare, egalitate de gen 

S: Cultura organizațională și angajații companiei reprezintă pilonii de bază pe care Grupul 
intenționează să-i valorifice pentru a contribui la o dezvoltare durabilă.  
Valori precum excelența în activitate, integritatea și respectul pentru comunitate, ghidează 
acțiunile de zi cu zi. Grupul își dorește să fie un angajator cu capacitate ridicată de a atrage 
talente, un partener apreciat în cadrul comunității în care își desfășoară activitatea și pe care 
își propune să o sprijine, prin adoptarea de politici progresive care elimină prejudecățile și 
discriminarea, pentru a crea o cultură echitabilă. Considerăm că nivelul de performanță, 
capacitatea de a ne motiva angajații și de a genera valoare pe termen lung, pot fi strâns legate 
de promovarea diversității, corectitudinii și incluziunii în cadrul organizației.  
Grupul EVERGENT Investments urmărește întotdeauna să atingă obiectivele propuse în mod 
etic și cu cea mai mare integritate. 
Încurajăm interacțiunile transparente și respectuoase între management, angajați și 
partenerii de afaceri, care alături de acționari și celelalte părți interesate, se situează 
permanent în centrul preocupărilor noastre.  
Grupul își propune să asigure un mediu de lucru care să corespundă angajaților săi din punct 
de vedere al dezvoltării personale și profesionale, al metodelor de lucru, al muncii în echipă, 
al tehnologiei și securității personale.  
Prin normele interne adoptate, Grupul nu practică și nu tolerează criterii discriminatorii cum 
ar fi: gen, sex, rasă, naționalitate, vârstă, dizabilități, religie, domiciliu. 

Preocuparea pentru bunăstare 
Obiectivul Grupului este de a contribui la bunăstarea acționarilor și la siguranța, sănătatea și 
bunăstarea angajaților săi, a tuturor părților interesate. La nivelul Grupului sunt 
implementate mecanisme de motivare a angajaților, fiind creat un mediu în care toți angajații 
au ocazia să învețe, să se dezvolte și să performeze. 

Relațiile cu comunitatea 
Grupul este implicat în formarea profesională a angajaților săi, precum și la nivel extern în 
programe de educație, sport, cultură și în diverse cauze sociale. 

Prin toate acțiunile sale, Grupul EVERGENT Investments își propune să fie parte integrantă a 
comunității, cu scopul de a genera valoare pentru întreg spectrul de părți interesate.  

Grupul EVERGENT Investments are parteneriate strategice cu universități, școli ori 
organizații pentru a susține performanța în educație, creând conexiuni între mediul de afaceri 
local și comunitatea academică națională ori globală. Grupul sprijină domeniul sănătății pe 
mai multe planuri, astfel încât actul medical să ajungă să se desfășoare în condiții aliniate 
standardelor europene. De asemenea, susține cultura, deoarece își dorește ca tinerii să-și 
însușească identitatea românească, să le cultive curiozitatea și spiritul critic.  
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 Guvernanța în cadrul Grupului EVERGENT Investments 

G: Cultul bunei guvernanțe definește și preocupă permanent Grupul EVERGENT Investments 
și reprezintă baza pe care construiește în mod durabil valoare pe termen lung, atât pentru 
acționari, cât și pentru părțile interesate. 
Înțelegem să abordăm și să aplicăm într-o manieră solidă principiile de guvernanță, 
respectând întru totul legile și reglementările aplicabile. Preocuparile vizează printre altele, 
independența și profesionalismul organismelor de conducere, politici adecvate de 
management al riscului, de evitare a conflictelor de interese, de prevenire a corupției și dării 
de mită, de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, de aliniere a intereselor 
angajaților cu interesele pe termen lung ale acționarilor. 

Guvernanța corporativă 
Grupul aplică un sistem de guvernanță corporativă aliniat la dispozițiile legale aplicabile 
entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară, prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București, 
principiile OECD de guvernanță corporativă, precum și celor mai bune practici internaționale 
în materie. Acest sistem reprezintă setul de responsabilități și practici ale conducerii în scopul 
oferirii unei direcții strategice și a unei garanții privind atingerea obiectivelor. Gestionarea 
corespunzatoare a riscurilor și utilizarea responsabilă a resurselor, constituie nucleul de bază 
al obiectivelor Grupului. 

Implementarea principiilor de guvernanță corporativă, precum și dezvoltarea practicilor de 
afaceri responsabile și transparente, reprezintă repere importante ale activității Grupului 
EVERGENT Investments, asigurând totodată premisele pentru obținerea unei creșteri a 
performanței durabile și pentru armonizarea intereselor tuturor părților implicate în relația 
cu Grupul EVERGENT Investments. 

Etica și conduita 
Grupul EVERGENT Investments promovează în rândul personalului său un set de reguli și 
principii de etică și conduită, în scopul dezvoltării unei culturi organizaționale a integrității, 
a unui climat care să genereze încredere reciprocă și profesionalism. 

Etica și conduita ne însoțesc permanent, atât în activitatea internă a Grupului EVERGENT 
Investments, cât și în exteriorul acestuia. 

Grupul nu tolerează nicio formă de mită și acte de corupție. Personalul Grupului EVERGENT 
Investments nu va accepta și nu va acorda niciun avantaj necorespunzător de orice fel, 
stimulente, indiferent dacă persoana care oferă sau solicită un astfel de avantaj lucrează în 
sectorul public sau cel privat. De asemenea, este interzisă oferirea sau primirea oricărei forme 
de mită sau practicarea traficului de influență, direct sau prin interpuși.   

Transparență și Onestitate – Din respect pentru toate părțile interesate, orice relație 
trebuie să se bazeze pe onestitate și transparență. Grupul EVERGENT Investments își asumă 
rolul de a oferi întotdeauna informații reale, precise și complete, în mod echitabil față de 
autorități și toți investitorii, acționarii, emitenții, analiștii și partenerii. 
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Transparența și responsabilitatea față de acționari reprezintă o practică instituită în 
organizație și, în spiritul acesteia, Grupul EVERGENT Investments aplică o politică activă de 
comunicare și consultare cu toți acționarii, asigură participarea acestora la procesul de 
decizie, facilitează implicarea lor în procesul de adoptare a deciziilor fundamentale ale 
societății și manifestă deschidere, atât față de doleanțele lor, cât și ale unor potențiali 
investitori. 

Grupul EVERGENT Investments crede în importanța investițiilor durabile și a încorporării 
factorilor ESG în procesul decizional de investire. De asemenea, interacțiunea activă cu 
companiile în care investim este un alt element cheie pentru gestionarea riscului 
investițional. Colaborăm îndeaproape cu toate părțile interesate, pentru a oferi transparență 
abordării și pentru a o adapta la necesitățile acestora. 

Prevenirea combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, a corupției 
și a dării de mită  

Politicile Grupului EVERGENT Investments în materie de prevenire și combatere a spălării 
banilor și finanțării terorismului respectă toate reglementările specifice naționale și 
comunitare. De asemenea, politicile și procedurile adoptate au scopul de a îndeplini și de a 
asigura toate măsurile rezonabile pentru prevenirea atragerii Grupului în operațiuni de 
spălare a banilor ori finanțare a terorismului. Acestea vizează inclusiv procedurile și 
mecanismele interne pentru punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale. 

Alinierea la obiectivele de dezvoltare durabilă 

În ansamblul lor, obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU reprezintă inspirația perfectă a 
obiectivelor de dezvoltare sustenabilă mai ample ale Grupului. EVERGENT Investments a 
luat în considerare principalele sectoare de activitate în care investește în acest moment 
(financiar-bancar, energie, real estate, agribusiness) și a identificat următoarele obiective de 
dezvoltare durabilă, asupra cărora urmărim să producem un impact și la atingerea cărora 
vrem sa ne aducem contribuția.  

Ținta 8.10: Acces universal la servicii bancare, de asigurări 
și financiare 

Ținta 7.2: Creșterea procentului global de energie 
regenerabilă 

Ținta 11.3: Urbanizare incluzivă și sustenabilă 

Ținta 11.6: Reducerea impactului orașelor asupra mediului 

Ținta 2.4: Asigurarea unor sisteme de producție alimentară 
durabilă 
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În concordanță cu țintele de dezvoltare durabilă, Grupul EVERGENT Investments își propune 
să acționeze în modul cel mai prietenos cu natura, având ca obiectiv direct reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră prin reducerea amprentei de carbon. 

Prin accentul pe care îl punem pe sustenabilitate, ne propunem să construim comunități și 
afaceri mai puternice și să promovăm un viitor durabil. Principiile ESG vor face parte din 
ADNul nostru, iar integrarea acestora o privim ca pe o călătorie de-a lungul căreia vom 
identifica oportunități și vom evalua riscuri. Va fi un parcurs de-a lungul căruia vom 
rămâne responsabili în fața societății, în ansamblul ei. 

Claudiu Doroș 
Președinte Director general 
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