INFORMACE O UDRŽITELNOSTI

Obchodní společnost Proton investiční společnost, a.s., IČO 070 07 841, se sídlem
Klimentská 1216/46, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23333 (dále jen „Společnost“), tímto v
souladu s čl. 3 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v
odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení SFDR“) informuje o začleňování rizik týkajících
se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejích postupů.
Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního
rozhodování a investičního poradenství
Rizika týkající se udržitelnosti představují dle čl. 2 odst. 22 události nebo situace v
environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, které by v případě, že by
nastaly, mohly mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice.
Faktory, které mohou mít vliv na rizika týkající se udržitelnosti zahrnují environmentální,
sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a
úplatkářství.
Udržitelnou investicí se dle čl. 2 odst. 17 Nařízení SFDR rozumí investice do hospodářské
činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako jsou investice měřené například
klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných
zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího
dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské
činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti,
nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo
investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za
předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do
nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur
řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových
předpisů.
Rizika týkající se udržitelnosti jsou zohledňovány při investičním rozhodování a investičním
poradenství v rámci standardního řízení rizik prováděného dle interních postupů a obecně
závazných právních předpisů, nepředstavují však samostatnou kategorii rizik. Důvodem je také
to, že informace potřebné pro dané hodnocení ze strany emitentů nejsou k dispozici a nejsou
standardizovány.
Výsledky posouzení rizik týkajících se udržitelnosti mohou být v rámci investičních rozhodnutí
a investičního poradenství zohledňovány, a to s ohledem na povahu podkladových aktiv a
charakter daného investora.
Společnost však bude danou oblast monitorovat a přístup k začleňování rizik týkajících se
udržitelnosti do investičního rozhodování a investičního poradenství bude případně dle
legislativního vývoje aktualizovat.
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Informace o zohledňování hlavních nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí a
investičního poradenství na faktory udržitelnosti
Společnost v současné době zvláště nezohledňuje nepříznivé dopady investičních rozhodnutí či
investičního poradenství na faktory udržitelnosti, s ohledem na neexistenci regulatorních
technických norem. Společnost je však přesvědčena o tom, že zohledňování rizik týkajících se
udržitelnosti jsou přirozenou součástí investičního procesu. Zároveň nepřepokládá, že
s ohledem na oblasti, do kterých investuje, mají její investiční rozhodnutí negativní dopad na
udržitelnost.
Společnost však bude danou oblast monitorovat a přístup k zohledňování hlavních nepříznivých
dopadů investičních rozhodnutí a investičního poradenství na faktory udržitelnosti bude
případně dle legislativního vývoje aktualizovat.
Informace o tom, jak jsou zásady odměňování Společnosti konzistentní se začleňováním
rizik týkajících se udržitelnosti
Zásady odměňování Společnosti reflektují zejména rozsah a povahu činností Společnosti, jakož
i její rizikový profil a kapitálovou přiměřenost. Společnost řídí odměňování tak, aby byl systém
odměňování dlouhodobě udržitelný a v souladu s příslušnou regulací. Zásady odměňování,
které Společnost zavedla v současné dobé neobsahují zvláštní sadu kritérií, které by
reflektovaly faktory udržitelnosti. Společnost dbá na to, aby systém odměňování nemotivoval
k podstupování nadměrných rizik.
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