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Declarație privind transparenţa efectelor negative asupra durabilităţii  

la nivelul BRD Asset Management S.A.I. 

Prezenta declarație este elaborată în acord cu prevederile art.4, alin (1), litera b) din Regulamentul (UE) 

2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.11.2019 privind informațiile privind 

durabilitatea în sectorul serviciilor financiare1. 

 

Regulamentul 2019/2088 stabileşte pentru participanţii la piaţa financiară şi consultanţii financiari norme 

privind transparenţa în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate şi luarea în considerare a 

efectelor negative asupra durabilităţii în cadrul activităţilor lor şi privind furnizarea informaţiilor privind 

durabilitatea în ceea ce priveşte produsele financiare. 

BRD Asset Management S.A.I., prin calitatea sa de societate de administrare a unor organisme de 

plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), este participant la piaţa financiară. 

Factorii de durabilitate se referă la aspecte de mediu, sociale şi cele legate de forţa de muncă, respectarea 

drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupţiei şi dării de mită. 

BRD Asset Management S.A.I. este parte integrantă dintr-un Grup cu preocupări constante privind 

aspectele de mediu, sociale, etice şi de guvernanţă, acestea reflectându-se şi în modul de selecţie a 

clienţilor şi furnizorilor de servicii. Mai mult, investiţiile responsabile, bazate fie pe principii de excludere 

sau pe existenţa anumitor restricţii, evoluează înspre a deveni parte integrantă a strategiei de 

responsabilitate socială. 

Conform obligaţiilor legale ale BRD Asset Management S.A.I., aceasta trebuie să acţioneze cu 

corectitudine şi diligenţă profesională în scopul protejării interesului investitorilor Fondurilor 

Administrate.  

Deşi BRD Asset Management S.A.I. depune diligenţele necesare în analiza activităţii emitenţilor în procesul 

investiţional, în scopul protejării interesului investitorilor Fondurilor Administrate, precum şi în contextul 

în care informaţiile privind factorii de durabilitate pot fi în acest moment dificil de obținut, incomplete, 

                                                           
1 Articolul 4 - (1) Participanții la piața financiară publică și mențin pe site-urile lor internet:  
(a) atunci când iau în considerare principalele efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de 
durabilitate, o declarație privind politicile de diligență cu privire la aceste efecte negative principale, ținând seama în 
mod corespunzător de dimensiunea, natura și amploarea activităților lor, precum și de tipurile de produse financiare 
pe care le pun la dispoziție; sau  
(b) atunci când nu iau în considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, 
motivele clare pentru care nu fac acest lucru inclusiv, după caz, informații referitoare la intenția și la momentul când 
vor lua în considerare astfel de efecte negative. 
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inexacte sau bazate doar pe estimări, există o mare probabilitate de a nu fi în măsură să ia în considerare 

principalele efecte negative ale tuturor deciziilor de investiţii asupra factorilor de durabilitate. 

În contextul mai sus menţionat şi având în vedere obligaţiile impuse de art.4 din Regulamentul (UE) 

2019/2088,  BRD Asset Management S.A.I. declară că nu va lua deocamdată în considerare efectele 

negative ale deciziilor de investiţii asupra factorilor de durabilitate, propunându-şi reevaluarea acestei 

situaţii cu periodicitate şi notificarea investitorilor privind orice modificare viitoare. 

BRD Asset Management S.A.I. va monitoriza în continuare cu atenţie investiţiile realizate, acţionând cu 

responsabilitate şi diligenţă. 
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