
 

BALTIC CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.  
z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Bagno 2/244, 00-112 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593350, posiadająca numer REGON 
363314289 oraz NIP 5252640776 z kapitałem zakładowym w wysokości 1 600 000,00 zł opłaconym w całości 

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności Baltic Capital TFI S.A. 

(„Towarzystwa”), działającego jako zarządzający alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, ryzyk dla zrównoważonego rozwoju 

Towarzystwo, realizując obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 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 2019/2088”), publikuje informacje na temat strategii dotyczącej 

wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania 

decyzji inwestycyjnych. 

Zgodnie z art. 2 pkt 22 Rozporządzenia 2019/2088 ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza 

sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji. 

Towarzystwo po dokonaniu stosownej oceny informuje, że w odniesieniu do produktów 

finansowych oferowanych przez Towarzystwo (fundusze inwestycyjne zamknięte i 

specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami) nie występują 

ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.  

Działalność inwestycyjna Towarzystwa związana z lokowaniem środków pieniężnych na rynku 

finansowym nie prowadzi do sytuacji, jak również nie jest w stanie wygenerować rzeczywistego 

lub potencjalnego istotnego negatywnego wpływu na wartość inwestycji. Towarzystwo dokonuje 

lokat, kierując się zapisami statutu/prospektu poszczególnego alternatywnego funduszu 

inwestycyjnego oraz strategii inwestycyjnych, które nie zawierają postanowień mogących 

świadczyć o wystąpieniu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji 

inwestycyjnych.  

Towarzystwo zarządzając oferowanymi funduszami inwestycyjnymi ma na celu wyłącznie wzrost 

wartości aktywów poszczególnych funduszy/subfunduszy w wyniku wzrostu wartości lokat. 

Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.  

Dokonywane lokaty w pojedynczych przypadkach mogą stwarzać ryzyka zrównoważonego 

rozwoju w ten sposób, że dokonywane są inwestycje w akcje podmiotów, które nie biorą pod 

uwagę celów dla zrównoważonego rozwoju, w tym warunków środowiskowych, społecznych lub 
związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny 

negatywny wpływ na wartość inwestycji.  

Towarzystwo wskazuje jednak, że obecna skala działalności Towarzystwa, jak również 

wartościowy poziom dokonywanych lokat w akcje spółek, które nie biorą pod uwagę celów dla 

zrównoważonego rozwoju, w kontekście celów inwestycyjnych poszczególnych funduszy i 

dbałości przede wszystkim o interes uczestnika funduszu inwestycyjnego, pozwala stwierdzić, że 

ewentualne wprowadzane do działalności inwestycyjnej Towarzystwa ryzyka dla 

zrównoważonego rozwoju w obecnej sytuacji są nieznaczące lub pomijalne. 

 

                 __________________________                                                                 __________________________ 

      Arkadiusz Bogusz – Prezes Zarządu                                         Marcin Wiński – Członek Zarządu 
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