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PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) 2019/2088 DĖL SU TVARUMU SUSIJUSIOS
INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO FINANSINIŲ PASLAUGŲ SEKTORIUJE

Ši informacija UAB“Novus Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) yra aktuali 2021 m. kovo 10 d.
Dėl tvarumo rizikos integravimo į investicinių sprendimų priėmimo procesą
Tvarumo veiksniai Reglamente (ES) 2019/2088 apibrėžiami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų
klausimai, taip pat pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai.
Valdymo įmonės valdomo sudėtinio specialiojo investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius
investicinio fondo „Novus Strategic Fund“, susidedančio iš 2 subfondų –„Novus Balanced Portfolio“ bei
„Novus Dynamic Portfolio“, investavimo strategija yra gana plati ir apribota tik investavimo objektais bei
diversifikavimo reikalavimais, nustatytais šio fondo steigimo dokumentuose. Minėti subfondai gali
investuoti į tokias finansines priemones, kurios gali būti susijusios su tvarumo rizikomis (t.y. aplinkos,
socialiniais ar valdymo įvykiais ar situacijomis, kurie/kurios, jei įvyktų, galėtų padaryti realų ar galimą
reikšmingą neigiamą poveikį investicijų vertei), todėl, joms įvykus, tai gali turėti įtakos atitinkamo
subfondo grynųjų aktyvų, todėl ir investuotojų turto, vertei.
Fondo valdytojai, priimdami investicinius sprendimus, visais atvejais siekia veikti geriausiais valdomui
investiciniam fondui interesais, tuo pačiu siekdami maksimalios grąžos fondo dalyviams. Fondo valdytojai
pagal teisės aktų ir Valdymo įmonės vidaus procedūrų, reglamentuojančių investicinių sprendimų
priėmimą, reikalavimus yra įpareigoti vertinti atitinkamos investicijos įtaką investicinį fondą sudarančiam
turtui, jo likvidumui bei rizikos ir grąžos pobūdžiui. Atliekant tokią analizę, fondo valdytojai remiasi tik
patikima ir naujausia informacija, o pati analizė atliekama tiek kokybiniais, tiek kiekybiniais pjūviais
(požymiais). Be to, Valdymo įmonės vidaus procedūrose, reglamentuojančiose atitinkamo investicinio
fondo rizikos valdymo politiką, Fondo valdytojams taipogi priskirta teisė kiekvienu konkrečiu atveju,
atsižvelgiant į rinkos ir konkrečios investicijos aplinkybes, priimti sprendimą vadovautis konkrečiam atvejui
tinkamais galimo rizikos poveikio valdymo principais, vertinant visą reikšmingą poveikį turėti galinčią
riziką, įskaitant ir tvarumo riziką, ir (ar) taikyti konkrečiam atvejui tinkamas galimo rizikos poveikio
valdymo priemones.
Dėl išsamaus patikrinimo politikos investicinių sprendimų neigiamo poveikio tvarumo veiksniams
atžvilgiu
Atsižvelgiant į tai, kad rinkai šiuo metu nesiūlome investicinių fondų, kurie skatintų aplinkos ir socialinius
ypatumus arba kokį nors šių ypatumų derinį, ir (arba) kurių tikslas būtų tvarios investicijos, investicinių
vienetų, bei atsižvelgdami į valdomų investicinių fondų dydį, investavimo strategijas tvarumo veiksnių
atžvilgiu bei ribotą veiklos mastą, Valdymo įmonė šiuo metu nevertina investicinių sprendimų pagrindinio
neigiamo poveikio tvarumo veiksniams jos valdomų investicinių fondų lygmenyje, išskyrus tiek, kiek to
reikalaujama pagal LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.
Valdymo įmonė, steigdama naujus kolektyvinio investavimo subjektus, kuriais rinkai planuotų pasiūlyti
kolektyvinio investavimo subjektų (investicinių fondų), skatinančių aplinkos ir socialinius ypatumus arba
šių ypatumų derinį, ir (arba) kurių tikslas būtų tvarios investicijos, taip pat keisdama esamų investicinių

fondų investavimo strategijas, jei dėl pakeitimų kolektyvinio investavimo subjektas taptų tokiu,
įsipareigoja įvertinti ir investicinių sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams.
Dėl to, kaip Atlygio politika dera su tvarumo rizikos integravimu
Valdymo įmonė yra patvirtinusi ir taiko UAB „Novus Asset Management“ darbuotojų atlyginimų politiką,
kurios tikslas yra užtikrinti, kad Valdymo įmonės darbuotojų atlyginimų politika atitiktų ir skatintų patikimą
ir veiksmingą rizikos (tame tarpe, kai taikoma, ir tvarumo rizikos) valdymą ir užtikrinti, kad darbuotojai
nebūtų skatinami prisiimti pernelyg didelės rizikos, tame tarpe, kai aktualu, vertinant ir dėl tvarumo
rizikos. Darbuotojų atlyginimų politiką galite rasti mūsų interneto tinklalapyje adresu www.novusam.lt

