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Riziká udržateľnosti pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia
Rizikom udržateľnosti je environmentálna, sociálna udalosť, alebo udalosť v oblasti manažérskeho riadenia
spoločností, alebo okolnosť, ktorej výskyt by mohol mať skutočný alebo potenciálny významne nepriaznivý
vplyv na hodnotu investície.
Riziká udržateľnosti by sa nemali považovať za samostatný druh rizika, ale mali by sa prejaviť v existujúcich
kategóriách rizík, keďže majú vplyv na existujúce druhy rizík, ktorým je riadené portfólio potenciálne
vystavené.
Obhospodarovateľ riadeného portfólia, ktorým je správcovská spoločnosť spoločne s bankou, najprv
identifikoval príslušné riziká udržateľnosti, aby určil, ako sú riziká udržateľnosti zahrnuté do procesu riadenia
portfólia. Následne sa identifikované riziká zahrnuli do procesu merania a hodnotenia existujúcich rizík pri
riadení portfólia.
Obhospodarovateľ pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia identifikoval tieto relevantné riziká
udržateľnosti:
• Environmentálne riziká súvisiace so zmierňovaním účinkov zmeny klímy, adaptáciou na zmenu klímy a
prechodom na nízko uhlíkové hospodárstvo, súvisiace s ochranou biodiverzity, s riadením zdrojov a
odpadom a inými znečisťujúcimi emisiami látok.
• Sociálne riziká súvisiace s pracovnými a bezpečnostnými podmienkami a dodržiavaním uznávaných
pracovných noriem, dodržiavaním ľudských práv a bezpečnosti výroby.
• Riziká manažérskeho riadenia v súvislosti s náležitou starostlivosťou riadiacich orgánov spoločnosti,
opatreniami na boj proti úplatkárstvu a proti korupcii a s dodržiavaním príslušných zákonov a predpisov.
Riziká udržateľnosti identifikované obhospodarovateľom boli zahrnuté do vymedzenia ukazovateľov rizika,
resp. ratingov. Pri zbere nespracovaných údajov týkajúcich sa udržateľnosti, ktoré sa následne používajú na
vlastnú analýzu spoločnosti, sa obhospodarovateľ spolieha aj na údaje od externých poskytovateľov.
Použité údaje môžu byť neúplné, nepresné alebo dočasne nedostupné. Okrem toho poskytovatelia ratingov
udržateľnosti zohľadňujú rôzne ovplyvňujúce faktory a rôzne váhy, takže pre jednu a tú istú spoločnosť, do
ktorej sa investuje pri riadení fondu, môžu existovať rôzne skóringy udržateľnosti. Preto existuje riziko, že
cenný papier alebo emitent nemusia byť správne ohodnotení. Z tohto dôvodu bol vyvinutý vlastný ratingový
model, ktorého cieľom je spojiť zameranie na udržateľnosť, ktoré prevláda na trhu (eticky orientovaný prístup
verzus pohľad na riziko), do jedného celkového pohľadu prostredníctvom štatistických transformácií.
Kombináciou rôznych poskytovateľov dát sa zmenšia odchýlky v údajoch a rôzne pohľady sa zároveň stanú
hodnovernejšími.
Obhospodarovateľ má pri svojich investičných rozhodnutiach k dispozícií rôzne nástroje na riadenie a
znižovanie rizík udržateľnosti. Tieto nástroje sú podrobnejšie popísané na webovom sídle správcovskej
spoločnosti
https://www.erste-am.sk/sk/amslsp/zodpovedne-investovanie/informacie-o-udrzatelnosti.
Správcovská spoločnosť na základe preferencií klientov zahrnie riziko udržateľnosti do investičných
rozhodnutí v rámci príslušného riadeného portfólia.
Posúdenie plánovaného očakávaného vplyvu rizík udržateľnosti na návratnosť riadeného portfólia spočíva
v tom, že v porovnaní s inými finančnými produktmi, u ktorých výber aktív nepodlieha kritériám udržateľnosti
a rizikám udržateľnosti, by sa výkonnosť mohla v určitých fázach vývoja na trhu vyvíjať inak a riadené
portfólio by mohlo dosiahnuť nižšiu výkonnosť. Obhospodarovateľ však predpokladá, že zohľadnenie rizík
trvalej udržateľnosti môže mať pozitívny vplyv na výkonnosť, keďže nižší alebo nulový podiel cenných
papierov určitých emitentov v riadenom portfóliu môže prinajmenšom zmierniť alebo úplne zabrániť
neprimerane zlým výsledkom v dôsledku výskytu rizika udržateľnosti.
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