
 

 

Informaţii privind integrarea riscurilor legate de durabilitate la nivelul OTP Asset Management 

România SAI SA 

 

Regulamentul (UE) 2019/2088 stabileşte pentru participanţii la piaţa financiară şi consultanţii 

financiari norme privind transparenţa în legătură cu integrarea riscurilor legate de durabilitate şi 

luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilităţii în cadrul activităţilor lor şi privind 

furnizarea informaţiilor privind durabilitatea în ceea ce priveşte produsele financiare. 

OTP Asset Management România SAI SA prin calitatea sa de societate de administrare a unor 

organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, este participant la piaţa financiară. 

Factorii de durabilitate se referă la aspecte de mediu, sociale şi cele legate de forţa de muncă, 

respectarea drepturilor omului, chestiunile legate de combaterea corupţiei şi dării de mită. 

Riscuri legate de durabilitate 

• Riscul operațional legat de durabilitate - Fondul poate suferi pierderi din cauza documentării 

necorespunzătoare a aspectelor de mediu, a problemelor sociale sau a problemelor generale de 

guvernanță corporativă efectuate de către OTP Asset Management România SAI SA sau furnizorii 

externi de servicii. Aceste evenimente pot fi cauzate sau exacerbate de lipsa de atenție în ceea ce 

privesc aspectele legate de durabilitate. 

• Riscuri legate de durabilitate – Riscurile de durabilitate pot apărea în urma impactului de mediu și 

social asupra unei investiții potențiale, precum și din guvernanța corporativă a unei companii 

asociate cu o investiție. Riscul de durabilitate poate reprezenta un risc propriu sau poate avea un 

impact asupra altor riscuri și poate contribui semnificativ la riscul general al portofoliului. La 

apariția riscurilor de durabilitate, acestea pot avea un impact semnificativ asupra valorii și / sau 

rentabilității investiției. 

 

Evenimentele sau condițiile care pot fi responsabile pentru un impact negativ asupra 

randamentului fondului sunt împărțite în mediu, social și aspect legate de guvernanța corporativă. 

În timp ce aspectele de mediu includ atenuarea schimbărilor climatice, de exemplu, aspectele 

sociale includ considerarea cerințele recunoscute la nivel internațional din dreptul muncii sau 

abolirea diferenței de remunerare între sexe, aspectele de guvernanță corporativă includ, de 

exemplu, luarea în considerare a drepturilor angajaților și a protecției datelor.  

 

• Riscurile specifice ale companiilor din portofolul fondului în legătură cu durabilitatea - Riscurile 

legate de aspectele de mediu, sociale sau de guvernanță corporativă pot avea un impact asupra 



valorii de piață a investițiilor. Instrumentele financiare emise de companii care nu respectă 

standardele ESG sau care nu fac tranziția către standarde în conformitate cu principiile ESG pot 

suferi efecte negative asupra riscului durabilității. Astfel de efecte asupra valorii de piață pot 

proveni din probleme de reputație, sancțiuni sau riscuri fizice sau de tranziție cauzate de exemplu 

de schimbările climatice. 

Menţionăm că informaţiile disponibile referitoare la aceste aspecte pot prezenta neajunsuri 

precum: pot fi dificil de obținut, incomplete, estimate, neactualizate și/sau inexacte. Astfel, chiar și 

atunci când aceste informaţii sunt identificate, nu există nicio garanție privind corectitudinea şi 

completitudinea evaluării riscurilor în baza acestora. 

Materializarea riscului de durabilitate poate conduce la un impact asupra activelor Fondurilor, 

care poate varia ca intensitate în funcţie de alte riscuri specifice şi de clasa de active impactată. În 

general, un risc de durabilitate pentru un activ poate genera o pierdere în valoarea acestuia și, prin 

urmare, un impact negativ asupra valorii activului net al Fondului respectiv. Totuşi, considerând 

diversificarea activelor fondurilor de investiții administrate de către OTP Asset Management 

România SAI SA, probabilitatea ca materializarea unui singur risc de durabilitate să afecteze 

semnificativ valoarea activului net al Fondului este relativ redusă. 

 

Pentru reducerea riscurilor de durabilitate ale Fondurilor Administrate, pot fi utilizate diverse 

instrumente, precum:  

• Lista de excludere în conformitate cu Politica OTP Asset Management România SAI SA privind 

investițiile / finanțarea unor companii din domeniul industriei de apărare. 

• Lista de identificare care cuprinde informaţii referitoare la domeniile de activitate, pentru care a 

fost identificat un anumit nivel de risc potențial în domeniul mediului.  

• Ratinguri ESG furnizate de către MSCI ESG Ratings, evaluări de risc sau de impact pentru emitenţi 

şi industrii 

 

Societatea prin politica sa de risc de durabilitatea a stabilit un nivel maxim acceptat de risc de 

durabilitate pentru fiecare fond în parte.  

Este foarte important de menționat că riscurile de durabilitate nu pot fi eliminate. 

Efectul probabil estimat al riscurilor legate de durabilitate rezultat în urma analizei pentru 

Fondurile Administrate de OTP Asset Management S.A.I. S.A. este: 

 

 

 



 

Fond 

Risc maxim 

ESG  

acceptat 

Risc 

ESG  

calculat 

Clasificare în baza 

Reg. UE 2088/2019 
 

OTP AvantisRO Mediu Mediu Art. 6   

OTP ComodisRO Mediu Scăzut Art. 6   

OTP Dollar Bond Mediu Mediu Art. 6   

OTP Euro Bond Mediu Mediu Art. 6   

OTP Dinamic Mediu Scăzut Art. 6   

OTP Expert Mediu Mediu Art. 6   

OTP Global Mix Mediu Scăzut Art. 6   

OTP Obligaţiuni Mediu Scăzut Art. 6   

OTP Premium Return Mediu Scăzut Art. 6   

OTP Real Estate & Construnction Mediu Mediu Art. 6   

OTP Innovation Scăzut Scăzut Art. 8   

 

 

OTP Asset Management România SAI SA integrează în strategia sa investițională riscurile de durabilitate. 

Scopul includerii riscurilor de durabilitate în decizia de investiții este de a identifica apariția acestor riscuri 

cât mai curând posibil și de a lua măsurile adecvate pentru a minimiza impactul asupra investițiilor sau a 

portofoliului general al fondului. Evenimentele sau condițiile care pot fi responsabile pentru un impact 

negativ asupra rentabilității fondului sunt împărțite în aspecte de mediu, sociale și de guvernanță 

corporativă. 

Politica de management al riscului de durabilitate poate fi consultată aici. 
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https://otpfonduri.ro/wp-content/uploads/2021/06/Politica-de-management-al-riscului-de-durabilitate.pdf

