Informacja na podstawie art. 12 Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2022/1288 z dnia
6 kwietnia 2022 roku

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla
czynników zrównoważonego rozwoju

Stosownie do art. 12 Rozporządzenia Delegowanego Komisji UE 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022 roku
uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie
regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i sposobu prezentacji
informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób
prezentacji informacji w odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych
skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób prezentacji informacji w
odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących
zrównoważonych inwestycji w dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach
internetowych i w sprawozdaniach okresowych, Zarząd PRA Group Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), oświadcza, iż nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych
skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Powodem, dla którego Towarzystwo nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich
decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju jest fakt, że Towarzystwo nie oferuje
i nie planuje w najbliższym czasie oferować produktów finansowych promujących aspekt
środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty oraz produktów, które mają na celu zrównoważoną
inwestycję. W przypadku planowanego wprowadzenia do oferty Towarzystwa produktów, o których
mowa powyżej, strategia Towarzystwa przed wprowadzeniem danego produktu, zostanie
odpowiednio zaktualizowana zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia.

Informacja na podstawie 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 („Rozporządzenie”)

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju
Art. 3 ust. 1 Rozporządzenia stanowi, iż uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach
internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk
dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
PRA Group TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”), nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt
środowiskowy lub społeczny, lub oba te aspekty oraz produktów, które mają na celu zrównoważoną
inwestycję. W przypadku planowanego wprowadzenia do oferty Towarzystwa produktów, o których
mowa powyżej, strategia zostanie zaktualizowana przed wprowadzeniem danego produktu.
Towarzystwo uwzględni kwestie zrównoważonego rozwoju pod kątem dobieranych inwestycji
w przypadku:
1. gdy w wyniku dokonanej oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, Towarzystwo uzna, że
występuje ono na poziomie istotnym lub
2. wprowadzania do oferty produktów promujących aspekt środowiskowy lub społeczny, o którym
mowa w Rozporządzeniu lub oba te aspekty.
W przypadku uznania ryzyka zrównoważonego rozwoju za istotne Towarzystwo będzie dążyć do
promowania zrównoważonych inwestycji. Pojawienie się przesłanek, o których mowa w powyżej,
skutkować będzie koniecznością aktualizacji strategii.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie
podmiotu

Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Towarzystwo informuje, iż nie bierze obecnie pod
uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego
rozwoju. Decyzja jest wynikiem oceny zakresu i skali działalności prowadzonej przez Towarzystwo oraz
charakteru oferowanych przezeń produktów. Towarzystwo wyniki oceny motywuje:
1. specjalizacją zarządzanych przez Towarzystwo funduszy inwestycyjnych w sektorze zarządzania
wierzytelnościami, w którym uwzględnienie czynników zrównoważonego rozwoju przy doborze
lokat jest niezwykle trudne;
2. zarządzaniem wyłącznie dedykowanymi funduszami inwestycyjnymi typu zamkniętego.
W przypadku zmiany okoliczności, o których mowa powyżej, Towarzystwo ponownie przeanalizuje
adekwatność stosowanego podejścia i dokona ewentualnych zmian w tym zakresie.

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla
zrównoważonego rozwoju
Na podstawie art. 5 ust. 1 Rozporządzenia Towarzystwo informuje, iż dotychczas stosowana Polityka
wynagrodzeń Towarzystwa uwzględnia specyfikę jego funkcjonowania. Ze względu na brak
rozpoznawania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego
rozwoju przez TFI, Towarzystwo uznaje, że polityka pozostaje nadal adekwatna co do zakresu i skali
prowadzonej działalności oraz charakteru oferowanych przezeń produktów.
W przypadku zmiany okoliczności, o których mowa powyżej, Towarzystwo ponownie przeanalizuje
adekwatność stosowanego podejścia i dokona ewentualnych zmian w tym zakresie.

