
 
Informacje związane ze zrównoważonym rozwojem dla usług doradztwa inwestycyjnego i 
zarządzania majątkiem oferowanych przez CERES Dom Inwestycyjny SA zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w 
sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług 
finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”; „SFDR”) 
 
W CERES Dom Inwestycyjny SA jesteśmy świadomi, że przyjęta strategia, wynikające z niej działania i 
podejmowane decyzje mają wpływ na klientów, pracowników i ich otoczenie, pozostałych interesariuszy, 
a także lokalne społeczności i środowisko naturalne.  
Naszym celem, do którego nieustannie dążymy jest, aby jak najszerszy zakres naszej działalności i 
podejmowane decyzje uwzględniały w możliwie kompleksowy sposób kwestie związane z troską i 
odpowiedzialnym podejściem do otoczenia i lokalnych społeczności w których funkcjonujemy. 
Ceres Dom Inwestycyjny SA świadcząc usługi doradztwa inwestycyjnego oraz usługi zarządzania 
majątkiem uwzględnia ryzyko dotyczące zrównoważonego rozwoju w procesie budowania portfeli 
modelowych oraz portfeli indywidualnych przyjmując wpływ czynników ESG („Environmental, Social & 
Corporate Governance”) na wartość inwestycji.  
W ramach metodycznej i systematycznej selekcji do oferty zarówno towarzystw funduszy inwestycyjnych 
jak i  funduszy przez nie oferowanych CERES Dom Inwestycyjny SA analizuje strategię danego 
towarzystwa jak i funduszu w zakresie zrównoważonego rozwoju.  
Dzięki wymogom „SFDR” i wynikającym z nich ujawnianiem informacji na stronach internetowych 
towarzystw, a także w określonych dokumentach dotyczących oferowanych przez towarzystwa funduszy 
możliwe jest porównywanie przez wyodrębniony w CERES Domu Inwestycyjnym SA departament 
odpowiedzialny za selekcję funduszy oraz podejmowanie decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do ich 
ryzyk ESG i stopnia realizacji celów zrównoważonego inwestowania. 
 
Przedmiotem analizy mogą być między innymi: 

o strategia uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym 

towarzystwa, 

o analiza kluczowych negatywnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników 

zrównoważonego rozwoju, 

o ocena czy w polityce wynagrodzeń towarzystwa uwzględniane są ryzyka dla zrównoważonego 

rozwoju, 

o klasyfikacja funduszy danego towarzystwa w ramach „SFDR”. 

Odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój 
Jednocześnie CERES Dom Inwestycyjny SA dążąc do oferowania najwyższej jakości usług finansowych 
stara się swoimi działaniami wspierać dbanie o środowisko.  
 
Wprowadziliśmy system eCERES umożliwiający Klientom wygodne podpisywanie online umów 
Maklerskich i umów o doradztwo inwestycyjne wraz z zapoznaniem się z wymaganymi przez prawo 
załącznikami i materiałami do umów w formie online. Dzięki temu wyraźnie ograniczamy wykorzystanie i 
zużycie papieru i zachęcamy Klientów, aby wybierali kanał online jako sposób komunikacji z nami.  
 
Także zasady wynagradzania pracowników CERES Dom Inwestycyjny SA ujęte w naszych politykach 
wynagradzania są zgodne z wytycznymi zrównoważonego rozwoju: stosujemy równe zasady 
wynagradzania bez względu na płeć, czy pochodzenie społeczne danego pracownika.  


