Informacje wymagane Rozporządzeniem SFDR

W związku z wymogami określanymi na podstawie 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 (Sustainable Finance Disclosure
Regulation, dalej „SFDR”) od 10 marca 2021 roku uczestnicy rynku finansowego zostali zobowiązani
do ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Realizacja obowiązków
wynikających z Rozporządzenia SFDR wymaga upublicznienia określonych informacji zarówno na
poziomie uczestników rynku finansowego, jak i produktów finansowych. Na gruncie Rozporządzenia
SFDR MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) kwalifikowane
jest jako uczestnik rynku finansowego, w szczególności z uwagi na status podmiotu zarządzającego
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), a fundusze inwestycyjne stanowią produkty
finansowe.

Oświadczenie w związku z Art. 3 SFDR: Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla
zrównoważonego rozwoju
Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia stanowiącego, iż uczestnicy rynku finansowego publikują
na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania
do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
Towarzystwo przedstawia swoją Strategię zrównoważonego rozwoju (dalej „Strategia”).
Przez „ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” rozumiemy sytuacje lub warunki środowiskowe, które,
jeżeli wystąpią, mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość
inwestycji dokonywanych przez Towarzystwo w imieniu klientów. Przykładami ryzyk dla
zrównoważonego rozwoju są: zmiany klimatu, kwestie społeczne, łamanie praw człowieka, korupcja,
niewłaściwe traktowanie pracowników przez przedsiębiorstwa, w których papiery wartościowe
inwestują klienci Towarzystwa za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez
Towarzystwo. Towarzystwo ma świadomość, że kwestia zrównoważonego rozwoju może być
definiowana bardzo szeroko i na jej końcowy kształt może wpływać wiele zmiennych funkcjonujących
zarówno w ramach Towarzystwa, jak i poza nim.
Towarzystwo aktualnie nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub
społeczny (lub oba te aspekty) oraz produktów, które mają na celu zrównoważone inwestycje. W
przypadku planowanego wprowadzenia do oferty Towarzystwa produktów, o których mowa
powyżej, Strategia zostanie zaktualizowana przed wprowadzeniem danego produktu.
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących tworzenia nowych produktów inwestycyjnych, Towarzystwo
zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Jeśli, w opinii Towarzystwa, uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w
procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego funduszu
inwestycyjnego, zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny

wpływ na wartość inwestycji, Towarzystwo włączy te ryzyka do procesu podejmowania decyzji
inwestycyjnych, tj. ograniczy możliwość inwestowania w papiery wartościowe, których cena mogłaby
istotnie spaść w przypadku materializacji ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem, a
prawdopodobieństwo materializacji ryzyka byłoby wyższe niż przeciętnie dla podobnych papierów
wartościowych.
W przypadku już istniejących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo,
Towarzystwo zamierza uwzględniać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania
decyzji inwestycyjnych, jeżeli uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie
podejmowania decyzji inwestycyjnych mogłoby, w przypadku danego produktu, zauważalnie
ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Oświadczenie w związku z Art. 4 SFDR: Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla
zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu
Na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Towarzystwo informuje, iż nie bierze obecnie pod
uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego
rozwoju. Uwzględniając aktualną skalę oraz charakter prowadzonej przez Towarzystwa działalności,
ryzyko zrównoważonego rozwoju nie jest znaczące. Towarzystwo nie planuje w najbliższej przyszłości
zmiany podejścia, lecz w dłuższym horyzoncie czasu nie wyklucza zmiany podejścia.

Oświadczenie w związku z Art. 5 SFDR: Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z
wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

W Towarzystwie została opracowana i wdrożona polityka wynagrodzeń ustanawiająca zasady
wynagradzania, zgodnie z przepisami sektorowymi mającymi zastosowanie do Towarzystwa
(„Polityka Wynagrodzeń”), której celem jest m.in. zapewnienie prawidłowego i skutecznego
zarządzania ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, polityką
inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, Statutami Funduszy lub regulacjami wewnętrznymi
Towarzystwa. Stosowana w Towarzystwie Polityka Wynagrodzeń nie wyklucza możliwości, w
przypadkach i w zakresie, w jakim zostanie to uznane za zasadne, odniesienia miar wyników i
kryteriów oceny do określonych czynników zrównoważonego rozwoju, jednak z uwagi na skalę
prowadzonej działalności i rodzaj zarządzanych funduszy Towarzystwo nie uwzględnia dodatkowo
ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

