Από 10 Μαρτίου 2021, ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών (‘SFDR’) απαιτεί από την CNP ΖΩΗΣ Μ.Α.Α.Ε (‘Εταιρεία’) να κάνει γνωστοποιήσεις σχετικά µε τη βιωσιµότητα και
αειφορία των χρηµατοοικονοµικών της προϊόντων στο πλαίσιο του SFDR καθώς και επίσης µε τη βιωσιµότητα και αειφορία κατά
τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Σύµφωνα µε το SFDR, η Εταιρεία πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τους κινδύνους βιωσιµότητας κατά τη διαδικασία λήψης
επενδυτικών αποφάσεων. Ως κίνδυνος βιωσιµότητας νοείται γεγονός ή περίσταση στον Περιβαλλοντικό ή Κοινωνικό τοµέα ή
στον τοµέα της ∆ιακυβέρνησης (‘ΠΚ∆’), που αν επέλθει θα µπορούσε να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της
επένδυσης.
Ως πάροχος ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεµένων µε επενδυτικές µονάδες, έχουµε υποχρέωση προς στους πελάτες µας να
παράγουµε τις κατάλληλες αποδόσεις και να εκπληρώσουµε τις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µας. Ένας θετικός αντίκτυπος
στους πελάτες µας, την Εταιρεία µας, τους ανθρώπους και την κοινωνία µας γενικά, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την ενσωµάτωση
πτυχών ΠΚ∆ στις ενέργειές µας.

∆ήλωση Βιωσιµότητας και Αειφορίας

Η Εταιρεία δεν διαθέτει προϊόντα που να προωθούν άµεσα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή / και να έχουν βιώσιµες
επενδύσεις ως στόχο τους. Ωστόσο, στα Επενδυτικά Ταµεία µας έχουµε επενδύσεις που συµµορφώνονται µε τα κριτήρια ΠΚ∆.
Σχεδόν όλα τα Ταµεία της Εταιρείας έχουν µια µικρή έκθεση στο ΠΚ∆ είτε άµεσα είτε µέσω άλλων ταµείων. Η Εταιρεία
ακολουθεί πολιτικές και εργαλεία που προωθούνται από τη µητρική µας εταιρεία, CNP Assurances, σχετικά µε αυτό το θέµα.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ:
• Καµία επένδυση σε επιχειρήσεις που αντλούν περισσότερο από το 20% των εσόδων τους από θερµικό άνθρακα
• ∆εν πραγµατοποιούνται νέες επενδύσεις σε εταιρείες που αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από
θερµικό άνθρακα ή που συµµετέχουν στην ανάπτυξη νέων ανθρακωρυχείων ή µονάδων παραγωγής ενέργειας µε
καύση άνθρακα.
Επιπλέον, η Εταιρεία µετρά το αποτύπωµα άνθρακα του χαρτοφυλακίου της που αποτελείται από µετοχές εισηγµένων εταιρειών
καθώς και εταιρικά οµόλογα. Μετρά επίσης την έκθεσή της σε πράσινες επενδύσεις µε σκοπό να την αυξήσει τα επόµενα χρόνια.
Η Πολιτική Αµοιβών µας επηρεάζεται από τα κριτήρια ΠΚ∆ όσον αφορά τις Μεταβλητές Αµοιβές που ανταµείβουν την ατοµική
απόδοση και την απόδοση του Οµίλου σε σχέση µε ένα σύνολο στόχων που περιλαµβάνουν βιώσιµες, αποδοτικές δράσεις που
στοχεύουν στη δηµιουργία αξίας εντός του οργανισµού λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα όλων των ενδιαφεροµένων.
Τέλος, η Εταιρεία υποστηρίζει και ακολουθεί (όπου είναι δυνατόν) τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει ο Όµιλος
CNP Assurances.
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