Informacja reklamowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu.

ESG – pozytywne
inwestycje

Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
umożliwia dostęp do globalnych inwestycji zarządzanych przez
asset managerów światowej klasy.

W portfelu znajdują się instrumenty, które dają szansę na
najlepsze długoterminowe stopy zwrotu oraz korzyści dla
społeczeństwa.

Subfundusz ESG umożliwia inwestorom kierowanie swoich
pieniędzy tam, gdzie mogą zdziałać najwięcej dobra – wspierając
postępowy biznes i unikając przedsięwzięć budzących
wątpliwości.

Strategia subfunduszu łączy w sobie wszystkie czynniki ESG,
pozwalając pośrednio wpływać na zachowanie firm.

Skala zrównoważenia i strategia na rzecz zrównoważonego
rozwoju firm mają coraz większe znaczenie przy podejmowaniu
decyzji finansowych, ponieważ zmiany klimatu i zmiany
społeczne wywierają coraz większy wpływ na działalność
operacyjną przedsiębiorstw.

Już około 25% inwestycji na światowym rynku kapitałowym i prawie połowa w Europie jest realizowana w zgodzie z postulatami ESG.
Największa dynamika wzrostu zrównoważonych inwestycji jest obserwowana w USA, gdzie wynosi 30-40 % rocznie. Popularność
zrównoważonego inwestowania nie słabnie pomimo sytuacji na rynkach wywołanej pandemią, szczególnie widoczne było to w marcu
2020 roku, kiedy większość indeksów giełdowych spadała. Nawet w tym trudnym okresie dla rynków inwestycyjnych subfundusze
zarządzane w zgodzie z wytycznymi ESG odnotowywały napływy.
Dzięki ESG inwestujemy we własną przyszłość nie tylko w rozumieniu finansów.

Zrównoważone inwestowanie oznacza, że kryteria niefinansowe (ESG) mają przewagę
nad kryteriami finansowymi. Inwestowanie ESG zwraca uwagę na:
Environmental

Social

(środowisko)

(społeczna odpowiedzialność)

zmiany klimatyczne

warunki pracy, w tym niewolnictwo i praca dzieci

ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)

społeczności lokalne

kurczące się zasoby naturalne

konflikty i kryzysy humanitarne

gospodarka odpadami, redukcja zanieczyszczenia

zdrowie i bezpieczeństwo

wylesienie

relacje pracownicze
zróżnicowanie i wyłączenie społeczne

Governance
(ład korporacyjny)
wynagrodzenia kadry kierowniczej
przekupstwo i korupcja
struktura zarządu
uczciwa strategia podatkowa

Pamiętaj jednak, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Subfundusz cechuje się bardzo wysokim ryzykiem – związanym przede
wszystkim z wahaniami cen akcji globalnych spółek wyselekcjonowanych przy zastosowaniu podejścia ESG tzn. odpowiedzialnego
inwestowania. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu, zawierającym między
innymi pełną listę ryzyk.
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Materiał jest prezentowany w celach marketingowych nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa.
Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej, niż 35% aktywów
w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.
Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych,
kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w
prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).
Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora
i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku.
Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.
Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu.
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