
Informacje ujawniane zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1288 z dnia 6 kwietnia 2022r. uzupełniającym rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 w zakresie regulacyjnych standardów technicznych określających szczegóły dotyczące treści i 
sposobu prezentacji informacji w odniesieniu do zasady „nie czyń poważnych szkód”, określających treść, metody i sposób prezentacji informacji w 
odniesieniu do wskaźników zrównoważonego rozwoju i niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a także określających treść i sposób 
prezentacji informacji w odniesieniu do promowania aspektów środowiskowych lub społecznych i celów dotyczących zrównoważonych inwestycji w 
dokumentach udostępnianych przed zawarciem umowy, na stronach internetowych i w sprawozdaniach okresowych 
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Ograniczenia dotyczące metod i danych 

 

Stosowane metodologie i wykorzystywane źródła danych są ograniczone ograniczoną dostępnością 
odpowiednich danych. Aby złagodzić te ograniczenia, dostawcy usług badawczych, z których korzysta 
fundusz zagraniczny I-AM GreenStars Opportunities, wykorzystują różne alternatywne dane, w tym 
źródła medialne, uznane międzynarodowe lub lokalne organizacje pozarządowe, agencje rządowe i 
organizacje międzyrządowe. 

Kolejnym ograniczeniem danych jest opóźnienie danych i wyników oceny. Zazwyczaj zainteresowane 
przedsiębiorstwa składają coroczne sprawozdania za poprzedni rok obrotowy, co oznacza znaczne 
opóźnienie w przekazywanych informacjach. Dodatkowe opóźnienie może wynikać z czasu publikacji 
informacji przez zainteresowaną firmę oraz czasu zbierania i przetwarzania tych danych przez 
dostawców danych. Ponadto dostawcy danych polegają również na danych alternatywnych, takich jak 
doniesienia medialne, które są zazwyczaj nowsze i integrowane na zasadzie ad hoc. 

Oceny dotyczące przyszłości są z natury obarczone pewnym stopniem niepewności, częściowo dlatego, 
że deklarowane zobowiązania lub polityki mogą lecz nie muszą zostać wdrożone zgodnie z 
oczekiwaniami. Dostawcy danych, z których korzysta fundusz zagraniczny stosują jak najlepsze metody 
metody oceny wiarygodności zobowiązań pod kątem przyszłych wyników przedsiębiorstw.  

W przypadku spółek, które nie są objęte przez dostawców danych, fundusz zagraniczny przygotowuje 
własny rating dla każdego przypadku z osobna, korzystając z publicznie dostępnych informacji i 
własnych badań. Ratingi te są wykorzystywane do momentu uzyskania przez emitenta ratingu przez 
jednego z dostawców danych. Stopień pokrycia dostawców danych w odniesieniu do uniwersum 
inwestycyjnego jest bardzo wysoki. Dla poszczególnych procesów zostały ustalone minimalne poziomy 
pokrycia, które zazwyczaj są znacznie przekraczane. 

Ze względu na solidne metodologie i wysoki stopień pokrycia w odniesieniu do uniwersum 
inwestycyjnego, spełnienie cech środowiskowych lub społecznych promowanych w produkcie 
finansowym nie jest uzależnione od ograniczeń metodologii lub źródeł danych. 

 


