Politica privind integrarea riscurilor legate de durabilitate in procesele de adoptarea a deciziilor privind
investitiile in cadrul SSIF BRK Financial Group SA.

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 (UE) 2019/2088 stabileşte pentru participanţii la piaţa financiară norme privind
transparenţa în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate şi luarea în considerare a efectelor
negative asupra durabilităţii în cadrul activităţilor şi privind furnizarea informaţiilor privind durabilitatea
în ceea ce priveşte produsele financiare.
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.
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. are preocupări privind aspectele de mediu, sociale, etice şi
de guvernanţă, acestea reflectându-se şi în modul de selecţie a clienţilor şi furnizorilor de servicii.
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. este preocupata in mod constant de încorporarea
sistematică a factorilor de mediu, sociali și de guvernanță („ ESG ”) în procesul investițional, gestionând
atât riscurile, cât și oportunitățile. Acest lucru ajută la luarea unor decizii de investiții mai bine informate
și la optimizarea profilului de risc/rentabilitate al portofoliului de investiții, precum și la reflectarea
valorilor BRK în procesul de investiții, la alinierea mai bună a activității la obiectivele și așteptările
societății în ceea ce privește sustenabilitatea.

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 SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. aceasta trebuie să acţioneze cu corectitudine şi diligenţă
profesională. Deşi SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. depune diligenţele necesare în analiza activităţii
emitenţilor în procesul investiţional, în scopul protejării interesului investitorilor precum şi în contextul în
care informaţiile privind factorii de durabilitate pot fi în acest moment dificil de obținut, incomplete,
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, SSIF
BRK FINANCIAL GROUP S.A. 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. SSIF BRK FINANCIAL

GROUP S.A. va monitoriza în continuare cu atenţie investiţiile realizate, acţionând cu responsabilitate şi
diligenţă
Informarea de mai sus se bazează pe informațiile disponibile în prezent, inclusiv pe informațiile furnizate
de către terți. În cazul în care terții nu ne-au furnizat informații (adecvate), vom continua eforturile noastre
pentru a obține aceste informații. Când vor fi disponibile mai multe informații (adecvate), vom modifica
informațiile noastre pentru a reflecta acest lucru.
Principalele efecte adverse
Cum luăm în considerare efectele negative asupra durabilității?
În conformitate cu Regulament UE despre informaţiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor
financiare SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. trebuie să transparentizeze modul în care iau în calcul
impactul negativ asupra durabilității deciziilor de investiții.
SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. susține încorporarea sistematică a factorilor de mediu, sociali și de
guvernanță („ESG”) în procesul investițional, gestionând atât riscurile, cât și oportunitățile.
Pe lângă strategiile descrise în ceea ce privește integrarea riscului de durabilitate , aceasta implică integrarea
riscurilor și oportunităților materiale ESG în cercetarea și analiza investițiilor, precum și demonstrarea și
documentarea consecventă a integrării factorilor ESG pentru fiecare analiză individuală a investițiilor.
Recunoaștem că luarea în considerare pe deplin a impactului advers derivat din factorii ESG este un proces
gradual, în care vom continua să ne îmbunătățim.
Aplicăm Politica de Remunerare care este elaborată respectând legislația. Cadrul este aliniat cu strategia
de afaceri a SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., obiectivele, valorile și apetitul la risc și sprijină crearea
valorii pe termen lung pentru toți factorii interesați. Urmând prevederile Cadrului, managementul
performanței se bazează pe o serie de obiective de performanță financiare și nefinanciare. Aceste obiective
se concentrează pe gestionarea robustă și eficientă a riscurilor, precum și pe asumarea echilibrată a
riscurilor.

