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RAPORTARE PERIODICĂ PENTRU PRODUSE UNIT 
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SFDR 
Fondurile sau strategiile investiționale pe care le puteți alege pot avea caracteristici de mediu sau sociale 
sau pot avea drept țintă o investiție sustenabilă specifică. 
 
Pentru noi, o strategie investițională sustenabilă înseamnă creare de valoare economică pe termen lung, 
combinată cu o viziune spre viitor în aspecte ce țin de angajamente de mediu, responsabilitate socială și o 
bună guvernanță corporativă. 
 
Obținerea caracteristicilor de mediu și/sau sociale și/sau a obiectivului investițional sustenabil promovat de 
produsul financiar 
 
Capitalul este investit majoritar în fonduri pe parcursul duratei de viață a produsului. 
 
Fondurile pe care le puteți alege din universul de fonduri și strategiile lor investiționale subiacente sunt 
selectate conform unor criterii definite și trebuie să atingă cerințe minime. Administratorii de fonduri sunt 
semnatari ai principiilor pentru investiții responsabile (PRI) sau au propria politică ESG în vigoare. 
 
Puteți afla dacă fondurile sau strategiile investiționale care pot fi selectate din universul de fonduri au drept 
țintă o investiție sustenabilă specifică sau dacă pot avea caracteristici de mediu și/sau sociale, din 
documentele cu informații esențiale (KID) care sunt salvate aici: 
 
https://www.allianztiriac.ro/ro_RO/documente-utile.html 
 
 
 
 
Informații despre investiții sustenabile de mediu conform Regulamentului privind Taxonomia1 
 
UE a definit activități economice sustenabile de mediu care au o contribuție pozitivă la obiectivele de mediu 
ale UE în cadrul Regulamentului privind Taxonomia. Companiile sunt obligate să comunice informații 
relevante. Totuși, acest lucru nu este așteptat a se petrece până la 1 ianuarie 2023. 
 
Comunicarea investițiilor sustenabile de mediu conform cu Regulamentul privind Taxonomia din cadrul 
investițiilor noastre depinde de comunicarea companiilor în care noi am investit. Datorită lipsei de date, 
suntem în acest moment în imposibilitatea de a indica o proporție relevantă. 
 
Taxonomia UE stabilește un principiu de a “nu face rău semnificativ” prin care investiții aliniate la Taxonomie 
nu trebuie să prejudicieze în mod semnificativ obiectivele Taxonomiei UE și sunt însoțite de criterii specifice 
ale UE. 
 
Principiul de a “nu face rău semnificativ” se aplică doar acelor investiții pe care produsul financiar este bazat 
și care iau în considerare criteriile UE privind activități economice sustenabile de mediu. Investițiile care 
constituie baza părții rămase a acestui produs financiar nu iau în considerare criteriile UE privind activități 
economice sustenabile de mediu. 

                                                        
1 Regulamentul privind Taxonomia definește activități economice corespunzător cu contribuția acestora la obiectivele 
UE de mediu. 


