
 

 

A DBH Investment Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (továbbiakban: Társaság) az EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE (2019. november 27.) a pénzügyi 

szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzététele az SFDR (a 4. cikk és a 

7. cikk) vonatkozásában 

 

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/2088 számú, a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a 

fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet/SFDR) mérföldkőnek számít az ESG-vel kapcsolatos EU szabályozás tekintetében, 

mely konkrét információk közzétételét írja elő a pénzügyi intézmények fenntarthatósági 

kockázatok integrálásának megközelítéséről és a fenntarthatóság káros hatásainak 

figyelembevételéről.  

 

Fentiek alapján a Társaság támogatja mindazon kezdeményezéseket, melyek célja a 

környezetvédelem és a fenntartható befektetések erősítése, ideértve a környezeti, 

társadalmi és munkavállalói kérdéseket, valamint az emberi jogok tiszteletben tartását. 

A Társaság elkötelezett a Rendelet céljainak teljesülése mellett, melynek során befektetési 

döntéseinél figyelembe veszi a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait a 

Rendelet 4. cikkének (1) bekezdése a) pontja alapján.  

A Társaság a projektek kiválasztásánál priorizálja és átvilágításnál fokozottan vizsgálja az adott 

céltársaság méretét, tevékenységének jellegét, illetve nagyságrendjét, amely hatással lehet a 

fenntarthatósági tényezőkre, továbbáa környezeti, társadalmi és vállalatirányítási 

(Environmental, Social and Governance – ESG) tényezőket figyelembe veszi befektetési 

döntései során. A fenntarthatósági kockázatok figyelembevételének módja függ a portfolió 

jellegétől és a portfolió befektetési politikájától. 

A Társaság tartózkodik attól, hogy olyan vállalatokba fektessen, melyek tevékenysége a 

nemzetközi normák szerint károsnak minősül, ez alapján nem csak gazdasági, pénzügyi 

kritériumok, hanem morális szempontok alapján is történik a befektetésből való kizárás. 

A társaság monitoring tevékenysége során  folyamatosan  ellenőrzi, kontrollt gyakorol 

befektetései felett, továbbá részt vesz a közgyűléseken, melyek során információkat gyűjt az 

érintett vállalatok fenntarthatósági elkötelezettségéről és indokolt esetben a fenntarthatósági 

elkötelezettségét a szavazások során is érvényesítheti.  

További, a Társaság által a fenntarthatósági kockázatok figyelembevételére, kezelésére tett 

lépések: 

- A hulladék- és egyéb szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos környezeti kockázatok 
csökkentése érdekében szelektív hulladékgyűjtésre való áttérés az iroda területén. 



- A társaság önálló megfelelőségbiztosítási funkciót működtet.  

- A társadalmi és etikai elvek betartása érdekében az Alapkezelő kizárja befektetései 
közül, a gyermekmunkával, pornográfiával, szerencsejátékkal, 
fegyverkereskedelmmel,-spekulációs ügyletek kötésével kapcsolatba hozható 
társaságokat. 

 

A társaság az SFDR elveket döntési folyamataiba beépíti, a vonatkozó szabályzatok módosítása 
kapcsán a rendelkezésben előírt határidőn belül a szükséges lépéseket megteszi. 
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