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INFORMÁCIE O UDRŽATEĽNOSTI FINANČNÝCH SLUŽIEB

Spoločnosť Slovak Investment Services s.r.o., so sídlom T. G. Masaryka 711/2, 972 13 Nitrianske
Pravno, IČO: 50204301, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Trenčíne, Sekcia Sro,
vložka 32711/R (ďalej len "spoločnosť") ako finančný poradca týmto uverejňuje informácie o
svojich politikách uplatňovania hľadiska rizika udržateľnosti vo svojom finančnom odporúčaní
na základe článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. zo dňa
27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií súvisiacich s udržateľnosťou v odvetviach finančných
služieb (ďalej len „nariadenie“).
Udržateľnosť v kontexte investícií znamená investíciu do hospodárskej činnosti, ktorá prispieva
k environmentálnym cieľom, ako sú tie, ktoré sa merajú napríklad kľúčovými ukazovateľmi
efektívneho využívania zdrojov pri používaní energie, energie z obnoviteľných zdrojov, surovín,
vody a pôdy, produkcie odpadu, emisií skleníkových plynov alebo ukazovateľov jej vplyvu na
biodiverzitu a obehové hospodárstvo alebo investícií do hospodárskej činnosti, ktoré
prispievajú k sociálnym cieľom, najmä investícií, ktoré prispievajú k riešeniu nerovnosti, alebo
investícií na podporu sociálnej súdržnosti, sociálnej integrácie a pracovných vzťahov alebo
investícií do ľudského kapitálu alebo hospodársky alebo sociálne znevýhodnených komunít za
predpokladu, že takéto investície významne nepoškodzujú žiadny z týchto cieľov a spoločnosti,
do ktorých sa investujú, dodržiavajú postupy dobrej správy vecí verejných, najmä pokiaľ ide o
štruktúry riadneho hospodárenia, vzťahy so zamestnancami , odmeňovanie príslušných
zamestnancov a dodržiavanie daňových právnych predpisov.
Spoločnosť verí v zodpovedné investície, ktoré ovplyvňujú nielen prostredie, v ktorom žijeme,
ale aj spoločnosť ako celok, a má záujem prispieť k riešeniu globálnych problémov, a to
environmentálne, sociálne aj ľudsko-právne.
V rámci svojho finančného poradenstva spoločnosť spolupracuje s výrobcami, ktorí vytvárajú
a informujú spoločnosť o úvahách o udržateľnosti a zverejňujú jednotlivé faktory trvalej
udržateľnosti. Z dôvodu efektívnosti, keď má spoločnosť obmedzený rozsah činnosti a
obmedzený rozsah produktov, s informáciami o ponúkaných produktoch a úvahách o
udržateľnosti v závislosti od výrobcov, spoločnosť v súčasnosti nezávisle nezoberá do úvahy
dôsledky udržateľnosti v rámci svojho finančného poradenstva. Sprostredkované produkty
teda nepresadzujú zásady a ciele udržateľnosti, pokiaľ príslušný výrobca neustanoví inak pre
konkrétny výrobok. Zákazník má právo byť informovaný o dôsledkoch a rizikách trvalej
udržateľnosti konkrétneho výrobku a spoločnosť mu ich oznámi na základe informácií od
výrobcu. Politika odmeňovania spoločnosti nezoberá do úvahy vplyv poskytnutého
poradenstva na udržateľnosť.
V budúcnosti závisí zohľadnenie vplyvov finančného poradenstva na udržateľnosť
predovšetkým od spolupráce s výrobcami a ich požiadaviek na udržateľnosť v kontexte
finančného poradenstva. V takom prípade, ak by výrobcovia vyžadovali aspekty udržateľnosti
v súvislosti s finančným poradenstvom a transparentne zverejňovali príslušné informácie o
vplyvoch na udržateľnosť, spoločnosť by v rámci svojho finančného poradenstva zohľadnila
udržateľnosť ako samostatnú kategóriu, o ktorej by spoločnosť včas informovala. Marec 2021

