
 

 

 

DECLARAȚIE 

referitoare la implementarea Regulamentului (UE) 2019/2088 privind informațiile privind 

durabilitatea în sectorul serviciilor financiare 

 

Informaţii privind integrarea riscurilor legate de durabilitate la nivelul SAI Muntenia Invest SA 

 

Regulamentul (UE) 2019/2088 al Parlamentului European și  al Consiliului privind informațiile privind 

durabilitatea în sectorul serviciilor financiare 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.  

SAI Muntenia Invest SA este participant la piaţa financiară, prin dubla sa calitate legată de activitățile de 

administrare de investiții desfășurate și de cadrul legislativ de reglementare pe care îl urmează. Astfel, pe 

de o parte, SAI Muntenia Invest SA deține calitatea de societate de administrare a investițiilor și 

administrează organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, iar pe de altă parte, SAI Muntenia Invest 

SA este înregistrată în calitate de Administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA), fiind înscrisă în 

Registrul ASF ca AFIA înregistrat, având activități de administrare de fonduri alternative (FIA). 

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. 

Riscul legat de durabilitate inseamna un eveniment sau o condiție de mediu, socială sau de guvernanță care, 

in cazul in care s-ar produce ar putea cauza un efect negativ semnificativ, efectiv sau potential, asupra 

valorii investiției. 

Riscurile de durabilitate pot fi influențate atât de modificările de mediu (reducerea efectelor schimbărilor 

climatice, adaptarea la schimbările climatice, emisii reduse de carbon, protejarea biodiversității și 

administrării resurselor), aspectele sociale (inegalitate, incluziune, relații de muncă, investiții în capitalul 

uman, prevenirea accidentelor, schimbarea comportamentului clienților) sau de deficiențe de guvernanță 

(încălcări recurente semnificative ale acordurilor internaționale, corupţie, calitatea și siguranța produselor, 

practici de vânzare). 

Riscurile de durabilitate pot reprezenta un risc real, distinct, dar pot avea şi impact asupra altor riscuri, cum 

ar fi cele la care este supusă societatea de administrate și entitățile administrate (SIF Muntenia SA și FDI 

Plus Invest), cum ar fi riscurile de piață, de credit, operaționale, etc., așa cum sunt identificate riscurile 

semnificative la care este expusă SAI Muntenia Invest SA. 

Evaluarea riscurilor de durabilitate este un proces complex care poate fi efectuat pe baza datelor disponibile 

referitoare la aspecte de mediu, sociale şi de guvernanţă. 

În scopul colectării datelor brute privind durabilitatea, SAI Muntenia Invest SA poate apela la datele puse 

la dispoziție de furnizori externi. Este de menționat faptul că informaţiile disponibile referitoare la aceste 

aspecte pot fi greu de obținut, pot prezenta limitări, pot fi inactuale, inexacte, temporar indisponibile sau 

incomplete. Obținerea unor astfel de informații nu conferă nicio garanție privind corectitudinea sau 

acuratețea evaluării riscurilor în baza acestora. 



Materializarea riscului de durabilitate poate conduce la un efect asupra activelor administrate ale entităților 

administrate, care poate varia ca intensitate în funcţie de alte riscuri specifice şi de clasa de active 

influențată. Materializarea riscului de durabilitate pentru o clasă de active poate genera o pierdere în valoare 

a acestei clase și, în mod indirect, poate avea o influență negativă asupra valorii activelor nete ale fondurilor 

administrate. Considerând diversificarea activelor fondurilor administrate, apreciem că materializarea unui 

singur risc de durabilitate are o probabilitate redusă de a afecta semnificativ valoarea activelor nete ale 

fondurilor administrate. 

Supunem atenţiei investitorilor asupra faptului că riscurile de durabilitate nu sunt total eliminate, însă 

efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate pentru fondurile administrate de SAI Muntenia 

Invest SA este la un nivel scăzut, atât pentru SIF Muntenia SA, cât și pentru FDI Plus Invest. 

În analiza activităţii emitenţilor în procesul investiţional, SAI Muntenia Invest SA depune diligenţele 

necesare pentru a proteja interesul investitorilor în fondurile administrate. Însă ca urmare a faptului că 

informaţiile privind factorii de durabilitate pot fi în acest moment dificil de obținut, inexacte, bazate pe 

estimări sau incomplete, există o mare probabilitate ca în situația în care se iau în considerare principalele 

efecte negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate, acestea să nu fie exacte și să nu 

consolideze protecția investitorilor finali. Astfel, decizia de investiții nu se poate baza pe informații 

complete și complexe, care să conducă la investiții în acord cu principiile stabilite de Regulamentul (UE) 

2019/2088 și de documentele constitutive ale organismelor de plasament aflate în administrare. 

De aceea, SAI Muntenia Invest SA nu va lua în considerare efectele negative ale deciziilor de investiţii 

asupra factorilor de durabilitate, propunându-şi reevaluarea acestei situaţii cu periodicitate şi informarea 

investitorilor privind orice modificare viitoare.  
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