Declarația SAI Broker SA cu privire la integrarea principiilor de sustenabilitate în cadrul
deciziilor de investiții conform cerințelor Regulamentului European 2088/2019
Prezenta declarație este elaborată în acord cu prevederile articolulul 4, alin. (1), lit. a) din Regulamentul
(UE) 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.11.2019 privind informațiile
privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare.
SAI Broker SA consideră că o dezvoltare durabilă este posibilă doar în condițiile realizării unor afaceri
responsabile și, din aceste considerente, în activitatea de administrare a investițiilor, SAI Broker SA, pentru
durabilitatea sectorului de servicii financiare, ține cont de următoarele principii: progresul durabil este
acela care permite satisfacerea nevoilor actuale fără a compromite capacitatea ca generațiile viitoare să
aibă posibilitatea de a face același lucru, respectarea drepturilor omului și a standardelor naționale și
internaționale în ceea ce privește munca și condițiile de muncă, protecția mediului înconjurător, respectiv
dezvoltarea de parteneriate și afaceri cu colaboratori și entități economice care îmbrățișează aceeași
viziune cu privire la durabilitate/riscul de durabilitate.
În acest sens, SAI Broker SA a identificat o serie de eventuale efecte negative asupra durabilității pe care
le-a prioritizat în cadrul procesului de selecție a investițiilor realizate pentru activitatea sa de administrare
a activelor. SAI Broker SA este conștientă că investițiile pe care le realizează în numele fondurilor
administrate pot avea un potențial impact negativ asupra mediului, asupra societății și asupra părților
interesate.
Din această perspectivă, principalele efecte negative asupra durabilității identificate ca fiind relevante
pentru impactul lor negativ asupra durabilității sunt următoarele:
a) activitățile economice (industriale și agricole) în urma cărora mediul este afectat, în special acele
activități ce presupun un nivel ridicat al emisiilor de carbon.
b) Activitățile economice ce aduc încălcări a principiilor stipulate în Pactul Global al ONU, precum sunt
activitățile economice ce implică copii ca forță de muncă, nerespectarea egalității de gen, sau ce
presupun alte discriminări sociale.
c) Activități economice ce pot fi periculoase/dăunătoare asupra societății, precum industriile de
armament, droguri, tutun, alcool, etc. sau care se bazează pe corupție sau mită.
Prioritizarea deciziilor de investire, ce țin cont de eventualele efecte negative menționate mai sus, se aplică
astfel: SAI Broker SA nu va investi în nicio circumstanță în companii/activități economice despre care are
cunoștință că încalcă grav sau sistematic drepturile omului și/sau drepturile muncii. În aceeași măsură, SAI
Broker SA nu va investi în companii/afaceri despre care are cunoștință că sunt implicate în cazuri de
corupție sau mită. În ceea ce privește investirea în companii/activități economice ce pot fi dăunătoare
mediului, SAI Broker SA trebuie să analizeze/să evalueze gravitatea potențialelor daune de natură
ecologică. SAI Broker SA nu va investi în companii implicate în daune grave de natură ecologică.
În vederea diminuării/eliminării efectelor negative ale investițiilor realizate asupra durabilității, SAI Broker
SA a întocmit și a implementat la nivelul său o procedură internă pentru a integra riscurile legate de
durabilitate în procesele de luare a deciziilor privind investițiile. Astfel, Direcția Analiza Oportunităților
Investiționale și de Plasament din cadrul SAI Broker SA trebuie să desfășoare acțiuni de screening pentru
identificarea acelor companii/emitenți cu o abordare lipsită de etică și neresponsabilă pentru mediu și
societate. Astfel, fiecare recomandare de investiție făcută de către Direcția Analiza Oportunităților
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Investiționale și de Plasament conțin și informații cu privire la riscurile legate de durabilitate pe care le
implică compania/afacerea respectivă.
Privitor la politica de implicare, adică modul în care acționarii SAI Broker SA sunt implicați în strategiile
investiționale ale societății, menționăm că stabilirea politicilor și strategiilor investiționale pentru fondurile
aflate în administrarea SAI Broker SA cade în sarcina Consiliului de Administrație. Astfel, după stabilirea
politicilor și strategiilor de investiții, acționarii SAI Broker SA monitorizează modul de îndeplinire a acestor
strategii prin intermediul reprezentanților săi, anume prin membrii Consiliului de Administrație al
societății. În același timp, menționăm că acționarii SAI Broker SA nu exercită drepturi de vot în baza
activelor deținute de fondurile aflate în administrarea SAI Broker SA. De asemenea, aceștia nu poartă
discuții cu societăți comerciale în numele fondurilor aflate în administrarea SAI Broker SA.
Informațiile cu privire la implicarea acționarilor, prin reprezentanții săi – membrii Consiliului de
Administrație, respectiv a modului de îndeplinire a strategiilor și politicilor investiționale, sunt cuprinse în
rapoartele semestriale și anuale ale fiecărui fond administrat.
Aceste rapoarte sunt puse la dispoziția celor interesați, în mod gratuit, în formă tipărită la sediul societății
sau în format electronic, prin intermediul site-ului de internet www.saibroker.ro
Prin propriile politici și proceduri interne, SAI Broker SA se obligă la respectarea unei conduite
responsabile în afaceri. Deși politica și procedura internă pentru integrarea riscurilor de durabilitate în
procesele de luare a deciziilor privind investițiile nu prevăd în mod explicit raportarea în materie de
diligență la vreun standard recunoscut la nivel internațional, SAI Broker SA are în vedere principiile
stipulate de Pactul Global al ONU pentru implicațiile sociale ale activităților economice, respectiv
prevederile Acordului de la Paris privitoare la schimbările climatice.
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