Informacje udostępniane przez spółkę Satus Starter sp. z o.o.
jako zewnętrznie Zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną – Satus Starter spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna s.k.a. (ASI)
w wykonaniu wymogów wynikających z
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 („Rozporządzenia SFDR”).

Wymogi Rozporządzenia SFDR.

Rozporządzenie SFDR wprowadza w ramach Unii Europejskiej jednolite wymogi dla
produktów finansowych oraz uczestników rynku finansowego dotyczące ujawniania
informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności informacji o
strategiach przyjętych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności a dotyczących
wprowadzania

ryzyk

dla

zrównoważonego

rozwoju

(w

tym

uwzględniania

niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju). Ryzyka te definiowane są jako
sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które –
jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ
na wartość inwestycji.
Informacje te ujawniane są za pośrednictwem strony internetowej, w procesie
Wprowadzenie

zawierania umów z klientami a w określonych przypadkach również w ramach
sprawozdań okresowych.
Spółka Satus Starter sp. z o.o. jest objęta zakresem stosowania Rozporządzenia
SFDR jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako zarządzający alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), a na gruncie prawa polskiego jako zarządzający
alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI).
Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka
Inwestycyjna s.k.a., jako ASI zarządzana przez Satus Starter sp. z o.o. stanowi zaś
zgodnie z Rozporządzeniem SFDR produkt finansowy.

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.

Rozporządzenie SFDR stanowi, że uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich
stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących
art. 3 ust. 1
Rozporządzenia
SFDR

wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie
podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Satus Starter sp. z o.o. nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do
działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania
decyzji inwestycyjnych, jako że nie przewiduje
zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym.

wystąpienia

ryzyk

dla
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Podkreślenia wymaga, że ASI realizuje inwestycje finansowane ze środków unijnych,
gdzie proces decyzyjny i strategie alokacji aktywów uwzględniają istotne ograniczenia
wynikające z przepisów prawa, lub zasad działania programów udostępniających takie
środki. Jednocześnie także w prowadzonej działalności inwestycyjnej ASI bierze pod
uwagę aspekty pozytywnie wpływające na ideę zrównoważonego rozwoju w tym
stosuje ograniczenia sektorowe, w ramach których inwestycje ASI nie mogą być
dokonywane celem finansowania określonych rodzajów działalności prowadzonej
przez lub którą zamierza prowadzić przyszła spółka portfelowa a mogące rodzić ryzyka
dla zrównoważonego rozwoju.
Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju
na poziomie podmiotu.
Przez główne niekorzystne skutki należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych,
które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Przez „czynniki
zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i
pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania
korupcji i przekupstwu.
Zgodnie art. 4 ust. 1 lit. b Rozporządzenia SFDR, Satus Starter sp. z o.o. informuje, iż
na chwilę obecną prowadzona działalność nie przewiduje brania pod uwagę głównych
niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego
rozwoju z perspektywy oddziaływania inwestycji na otoczenie.
Powyższe podyktowane jest przede wszystkim faktem, iż decyzje inwestycyjne
podejmowanie przez Satus Starter sp. z o.o., w jego ocenie, mają pozytywny wpływ na
czynniki zrównoważonego rozwoju, Decyzje te nie przyczyniają się do powstania
art. 4 ust. 1 lit. b w
zw. z art. 7 ust. 2

negatywnych skutków ani nie mają z nim bezpośredniego związku. Dodatkowo wynika
to również z charakteru prowadzonej działalności i oferowanego produktu, jakim jest
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ASI, a także spowodowane jest ograniczoną dostępnością wskaźników rozwoju
wynikającą z braku pełnej regulacji prawnej w powyższym zakresie, w tym toczącymi
się pracami wspólnego komitetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB),
Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów
Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów
Wartościowych (ESMA) nad opracowaniem projektów regulacyjnych standardów
technicznych (RTS) w celu doprecyzowania SFDR, m.in. w zakresie treści, metod i
prezentacji informacji związanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju w
odniesieniu do klimatu i innych niekorzystnych skutków środowiskowych, do kwestii
społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania
korupcji i przekupstwu, lub przewidzianym dla tych standardów okresem dotyczącym
ich wejścia w życie lub stosowania.
Z uwagi także na fakt, że nie przewiduje się wystąpienia ryzyk dla
zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym, brak jest głównych
niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego
rozwoju z perspektywy oddziaływania inwestycji na otoczenie.
2

Tak jak wskazano powyżej, ASI bierze pod uwagę aspekty pozytywnie wpływające
na ideę zrównoważonego rozwoju w tym stosuje ograniczenia sektorowe, w
ramach których inwestycje ASI nie mogą być dokonywane celem finansowania
określonych rodzajów działalności prowadzonej przez lub którą zamierza prowadzić
przyszła spółka portfelowa a mogące rodzić ryzyka dla zrównoważonego rozwoju.
Satus Starter sp. z o.o. nie wyklucza brania w przyszłości pod uwagę głównych
niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego
rozwoju przy zarządzaniu ASI.
Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności
ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
Stosownie do wymogów Rozporządzenia SFRD uczestnicy rynku finansowego i
doradcy finansowi ujmują w swoich politykach wynagrodzeń informacje o sposobie
zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla
zrównoważonego rozwoju oraz publikują te informacje na swoich stronach
internetowych.
Spółka Satus Starter sp. z o.o. informuje, że nie jest podmiotem zobowiązanym do
przyjęcia polityki wynagrodzeń, wobec czego nie dotyczy jej powyższy wymóg, a
ponadto – jak już wskazano wyżej, nie wprowadza do działalności ryzyk dla
zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2011/61/UE.- Państwa członkowskie wymagają, aby
ZAFI posiadali politykę i praktyki w zakresie wynagrodzeń; polityka i praktyki w
zakresie wynagrodzeń muszą być zgodne z rozsądnym i skutecznym zarządzaniem
art. 5 ust. 1
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ryzykiem i je propagować oraz nie mogą sprzyjać podejmowaniu ryzyka niezgodnego z
profilami ryzyka, regulaminami lub dokumentami założycielskimi AFI, którymi
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zarządzają.
Satus Starter sp. z o.o. nie jest zobowiązana do stosowania polityki wynagrodzeń –
zgodnie bowiem z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy powyższych postanowień nie stosuje się
do ZAFI zarządzających portfelami AFI (bezpośrednio albo za pośrednictwem
przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest powiązany poprzez wspólne zarządzanie lub
kontrolę albo poprzez znaczny, posiadany bezpośrednio bądź pośrednio pakiet akcji),
gdy łączna wartość zarządzanych aktywów, w tym aktywów nabytych za pomocą
dźwigni finansowej, ogółem nie przekracza progu 100 mln EUR; lub nie przekracza
progu 500 mln EUR, gdy portfele AFI składają się z AFI, które nie stosują dźwigni
finansowej i w których prawa do umorzenia nie mogą być wykonywane przez okres
pięciu lat od daty początkowej inwestycji w każdy AFI.
Na gruncie ustawodawstwa polskiego, powyższe uregulowane zostało ustawą o
funduszach inwestycyjnych – art. 70j stanowi o obowiązku w zakresie polityki
wynagrodzeń, ale przepisu tego nie stosuje się do zarządzającego ASI, który wykonuje
działalność określoną w art. 70e ust. 1 bez zezwolenia Komisji, po uzyskaniu wpisu do
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rejestru zarządzających ASI (wyłączenie z art. 70zb ust. 4), a działalność taką
prowadzi Satus Starter sp. z o.o.
Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty),
albo mające na celu zrównoważone inwestycje.
art. 8 i art. 9 w zw.
z art. 10 ust. 1
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Satus Starter sp. z o.o. nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt
środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mających na celu
zrównoważone inwestycje

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia SFDR Uczestnicy rynku finansowego zapewniają, aby wszelkie
informacje publikowane zgodnie z art. 3, 5 lub 10 były na bieżąco aktualizowane. W przypadku gdy uczestnik
rynku finansowego zmienia takie informacje, publikuje na tej samej stronie internetowej zrozumiałe
wyjaśnienie takiej zmiany.
W związku z powyższym, w przypadku zmiany zaprezentowanych informacji, Satus Starter sp. z o.o. dokona
ich stosownej aktualizacji.
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