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Regulamentul (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare solicită 

societății să ia o decizie în ceea ce privește riscurile legate de durabilitate. 

Societatea SAI SIRA S.A., în calitate de S.A.I./A.F.I.A., pentru fondurile aflate în 

administrarea (FDI Omninvest, FIA Omnihedge și FIA Omnitrend), a evaluat cu atenție cerințele 

Articolului 4 din Regulamentul (UE) 2019/2088 și proiectul de standarde tehnice care au fost 

publicate în aprilie 2020. 

 SAI SIRA S.A. în calitate de administrator, pentru fondurile aflate sub administrare, nu ia în 

considerare efectele negative ale deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate. 

 Decizia societății are la bază următoarele aspecte: 

 - informațiile privind factorii de durabilitate pot fi în acest moment dificil de obținut, 

incomplete, inexacte sau bazate pe estimări. 

 - complexitatea ridicată a indicatorilor specifici privind factorii de mediu, sociali și de 

guvernanță, unii dintre aceștia având un grad ridicat de tehnicalitate. 

 - unele din strategiile de investiții implică valori mobiliare unde adesea nu este posibil să se 

realizeze o analiză detaliată asupra efectelor adverse în ceea ce privește impactul investițiilor asupra 

factorilor de durabilitate. 

             La momentul prezentei, societatea consideră riscurile legate de durabilitate ca nefiind 

relevante, deoarece la momentul actual nu există date suficiente pentru calcularea indicatorilor.  

              Ca urmare a evaluării interne societatea a decis să nu integreze riscurile legate de 

durabilitate in deciziile de investiții întrucât consideră că randamentul produselor financiare pe care 

le pune la dispozitie nu va fi acfectat pe termen scurt. Odată cu maturizarea pieței în acest domeniu și 

facilitarea accesului la date primare, se va avea în vedere reanalizarea relevanței riscurilor anterior 

menționate, respectiv riscurile legate de durabilitate. 

Societatea susține eforturile legislative în această direcție și dorește să îmbunătățească cât mai 

mult transparența către clienți, investitori și piață financiară în ansamblu, în ceea ce privește modul în 

care participanții la piața financiară integrează luarea în considerare a impactului negativ al deciziilor 

lor de investiții asupra factorilor de durabilitate. 

La momentul la care datele raportate de către emitenți vor permite calcularea indicatorilor 

specifici solicitați, societatea va reanaliza decizia de a nu lua în considerare efectele negative ale 

deciziilor de investiții asupra factorilor de durabilitate. 
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