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I. GAMMA PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty informuje o następujących zmianach w 
treści prospektu informacyjnego: 

 
1. Na stronie tytułowej datę „1 lutego 2021 r.” zastępuje się datą „10 marca 2021 r.”. 

 
2. W Rozdziale VI po punkcie 12 dodaje się pkt 13 w następującym brzmieniu: 

„13. Informacje 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 (Rozporządzenie SFDR). 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 Rozporządzenia SFDR oraz na podstawie przyjętej przez Towarzystwo 
Strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych, Towarzystwo informuje, że w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych w odniesieniu do każdego Subfunduszu bierze pod uwagę ryzyka dla 
zrównoważonego rozwoju, w rozumieniu Rozporządzenia SFDR. Mianowicie Towarzystwo 
uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oznaczające sytuację lub warunki środowiskowe, 
społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub 
potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji dokonywanych przez Fundusz.  

Zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością może być włączone do procesu 
inwestycyjnego w różnym zakresie, w zależności od strategii inwestycyjnej Subfunduszu. W tym celu 
Towarzystwo korzysta z określonych metodologii i baz danych zawierających dane dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego pochodzących 
od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych zajmujących się analizami, jak i przeprowadza 
stosowne analizy wewnętrzne w tym zakresie.  

Zarządzanie ryzykiem związanym ze zrównoważoną działalnością opiera się w szczególności na 
analizie emitentów na poziomie krajowym (obligacje skarbowe, obligacje agencji rządowych oraz 
obligacje samorządowe) jak i korporacyjnym (obligacje korporacyjne oraz akcje). 

Towarzystwo uznaje, że ryzyko związane ze zrównoważoną działalnością może być istotne 
(znaczące) z punktu widzenia klienta. Jednocześnie Towarzystwo informuje, że inwestycje, które 
posiadają niższe wskaźniki ochrony środowiska naturalnego, spraw społecznych lub ładu 
korporacyjnego, nie muszą być tożsame z inwestycjami o niższej stopie zwrotu ważonej ryzykiem. 
Wobec powyższego dokonywana przez Towarzystwo ocena ryzyka związanego ze zrównoważoną 
działalności nie służy odrzuceniu inwestycji, ale przyczynia się do prezentacji pełnego obrazu szans 
i zagrożeń z nią związanych w kontekście czynników zrównoważonego rozwoju.”.  

 


