
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 
 
 

SUBFUNDUSZ VIG / C-QUADRAT GREENSTARS  

 

 

Udział inwestycji 

 

Subfundusz VIG / C-QUADRAT GreenStars inwestuje swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszu 
zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities na poziomie co najmniej 65% aktywów Subfunduszu. 
Subfundusz nie posiada innych ekspozycji względem funduszu zagranicznego.  

Zasady opisane w części Strategia inwestycyjna dotyczą wszystkich aktywów papierów wartościowych. 
Fundusz zagraniczny I-AM GreenStars Opportunities to fundusz akcyjny, którego celem jest osiągnięcie 
długoterminowego wzrostu kapitału przy jednoczesnym akceptowaniu wyższego ryzyka. Na poziomie 
poszczególnych akcji (tj. bez jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, instrumentów 
pochodnych oraz depozytów na żądanie lub depozytów za wypowiedzeniem) fundusz inwestycyjny 
inwestuje wyłącznie w papiery wartościowe i/lub instrumenty rynku pieniężnego, których emitenci są 
sklasyfikowani jako zrównoważeni na podstawie kryteriów ESG ( środowisko, społeczeństwo, 
zarządzanie). Co najmniej 51 % aktywów funduszu jest inwestowane w formie bezpośrednio 
zakupionych pojedynczych papierów wartościowych, które nie są utrzymywane pośrednio przez 
fundusze inwestycyjne lub instrumenty pochodne, w akcje lub papiery wartościowe równoważne 
akcjom. Z inwestycji w poszczególne papiery wartościowe wyłączone są wszelkie inwestycje w spółki 
przemysłu zbrojeniowego lub w spółki, które naruszają prawa pracownicze i prawa człowieka lub 
uzyskują dochody z produkcji lub wydobycia węgla, a także znaczną część swoich dochodów z 
przetwarzania lub wykorzystywania węgiel lub inne usługi związane z węglem. Ponadto wykluczone są 
przedsiębiorstwa, które produkują istotne komponenty związane z dziedziną broni „kontrowersyjnej” 
(np. amunicja kasetowa, broń chemiczna, miny przeciwpiechotne) lub których ład korporacyjny nie 
spełnia określonego poziomu jakości. Instrumenty pochodne, które mogą umożliwiać lub wspierać 
spekulacyjne transakcje towarami żywnościowymi, są również wyłączone z zakupu. Oprócz akcji lub 
papierów wartościowych równoważnych z akcjami, można również inwestować w inne papiery 
wartościowe, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, spółki lub emitentów 
ponadnarodowych oraz instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych oraz depozyty awizowane lub depozyty za wypowiedzeniem. 

I-AM GreenStsars Opportunities, w którego tytuły uczestnictwa inwestuje Subfundusz VIG / C-
QUADRAT GreenStars promuje kryteria ekologiczne i społeczne (Artykuł 8 Rozporządzenia (UE) 
2019/2088). Zrównoważony rozwój w procesie inwestycyjnym osiąga się poprzez kompleksową 
integrację ESG, środowiska, spraw społecznych i zarządzania. 

 


