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Изявление от ИП Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД  

за интегриране на риска за устойчивостта в инвестиционните решения  

 

„Устойчива инвестиция“ означава инвестиция в стопанска дейност, която 

допринася за постигане на екологична цел, измерима например чрез ключови показатели 

за ефективност на ресурсите по отношение на използването на енергия, на възобновяема 

енергия, на суровини, вода и земя, ефективност по отношение на генерирането на 

отпадъци и емисии на парникови газове или по отношение на въздействието върху 

биологичното разнообразие и кръговата икономика, или инвестиция в стопанска дейност, 

която допринася за постигане на социална цел, по-специално инвестиция, която допринася 

за преодоляване на неравенството или която насърчава социалното сближаване, 

социалната интеграция и трудовите правоотношения, или инвестиция в човешки капитал 

или в общности в неравностойно икономическо или социално положение, при условие че 

тези инвестиции не засягат значително постигането на някоя от посочените цели, а 

дружествата, в които се инвестира, следват добри управленски практики, по-специално по 

отношение на стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, 

възнаграждение на персонала и спазване на данъчното законодателство, съгласно 

дефиницията, която е поместена в Регламент ЕС 2019/2088. 

„Риск за устойчивост“ означава събитие или условие от екологично, социално или 

управленско естество, което, при настъпване, би могло да има съществено отрицателно 

въздействие върху стойността на инвестициите. 

Регламент ЕС 2019/2088 обхваща определени финансови продукти и се прилага по 

отношение на създателите на финансови продукти и техните финансови съветници, които 

са установени в Европейския съюз, и в частност инвестиционни посредници, 

предоставящи услуга по управление на портфейл или инвестиционни съвети, дейности, 

които не се предоставят от ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД. Следователно 

посредникът не попада в обхвата на задължените лица по цитирания Регламент.  

Екипът на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, чиято дейност обхваща 

финансовите пазари, е ангажиран с мисията, която има за цел да засили реакцията спрямо 

изменението на климата, като приведе финансовите потоци в съответствие с курса към 

ниски емисии на парникови газове и развитие, устойчиво на изменението на климата. За 

да бъдат постигнати целите на Парижкото споразумение и да бъдат намалени значително 

рисковете и въздействието от изменението на климата, глобалната цел е покачването на 

средната температура в световен мащаб да бъде задържано значително под 2°C спрямо 

прединдустриалните равнища и да продължат усилията за ограничаване на покачването 

на температурата до 1,5°C спрямо прединдустриалните равнища. 

Като заключение, бихме отбелязали, че служителите в посредника отчитат 

неблагоприятните въздействия върху устойчивостта и се стремят да се придържат към 
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целите за устойчиви инвестиции или стимулите за екологичните и социалните 

характеристики, както и биха интегрирали рисковете за устойчивостта в политиката за 

риска, където е приложимо.  
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