
Tájékoztatás 

a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő 

integrálására vonatkozó politikáról 

 
A FOCUS VENTURES Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 
Budapest, Kapás utca 6-12., a továbbiakban: Tőkealap-kezelő) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban 
a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 rendelet (a továbbiakban: 
SFDR) 3.cikkében előírt kötelezettségének eleget téve az alábbiak szerint tájékoztatja Befektetőit 
a fenntarthatósági kockázatoknak a befektetési döntéshozatali eljárásokba történő integrálására 
vonatkozó politikájáról. 
 
A Tőkealap-kezelő az egyes Befektetések megvalósítására vonatkozó döntése során figyelembe 
veheti, azonban kiemelten nem értékeli az adott Befektetés fenntarthatósági kockázatokra 
gyakorolt hatását.  
A Tőkealap-kezelő nem kínál környezeti (Environmental), társadalmi (Social) és vállalatirányítási 
(Governance), vagyis ESG szempontokat érvényesítő tőkealapokat. A fenntarthatósági kockázatok 
nem relevánsak a tőkealapok tekintetében, figyelemmel elsősorban arra, hogy a kezelt tőkealapok 
a befektetési politikájuk nem irányul a környezeti, társadalmi jellemzők megvalósulását, vagy 
egyéb fenntarthatósági tényező elősegítését megvalósító befektetésekre, így az ilyen 
fenntarthatósági kockázatok, habár közvetetten felmerülhetnek, érdemileg nem befolyásolják az 
egyes Tőkealapok teljesítményét. 
A befektetési döntéshozatal során a tartós hozamtermelő képesség potenciálja a döntést 
meghatározó elsődleges tényező, az ESG szempontok, illetve a befektetési döntéseknek a 
fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásai a befektetési döntések során a 
Tőkealap-kezelő általa kezelt alapok jellegére, nagyságára és befektetéseinek összetettségére is 
tekintettel nem meghatározó jelleggel kerülnek figyelembevételre. 
 
A Tőkealap-kezelő a fent bemutatott politikát, amennyiben termékfejlesztése megkívánja, de 
legkésőbb 2023-ban felülvizsgálja. 
 
A Tőkealap-kezelő javadalmazási szabályzata összhangban áll az általa hozott befektetési döntések 
során felmerülő fenntarthatósági kockázatok integrálásával, tekintettel arra, hogy az esetlegesen 
felmerülő fenntarthatósági kockázatok és a teljesítményjavadalmazás között nincs közvetlen 
kapcsolat, így az alkalmazásra kerülő javadalmazási struktúra nem ösztönöz a fenntarthatósági 
kockázatokkal kapcsolatos túlzott kockázatvállalásra. 
 

Tekintettel arra, hogy az utóbbi években a környezettudatosság egyre nagyobb hangsúlyt kapott, 

a Tőkealap-kezelő is törekszik működésében a fenntartható fejlődés támogatására. Ennek 

megnyilvánulásaként [igyekszik a lehetőségekhez mérten újrahasznosított papírt használni, illetve 

papírfogyasztását, tintapatron használatát csökkenteni, az elektronikus csatornák igénybevételét 

és a digitalizációt növelni. Az Irodául szolgáló helyiségekbe energiahatékony világítást, illetve 

eszközöket használ, szelektív hulladékgyűjtést valósít meg, továbbá biztosítja a biztonságos 

kerékpártárolás lehetőségét a kerékpárral munkába járó dolgozói részére. 

Budapest, 2021. március 10. 
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