
 

Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie 

podejmowania decyzji inwestycyjnych przez MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.  

 

I. Wstęp 

Działalność inwestycyjna MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej S.A. („MCI”, „Spółka”) 

koncentruje się w szczególności na sektorach nowych technologii. W związku z powyższym tak zwane 

czynniki ESG (który to skrót pochodzi od Environmental czyli kwestie związane z ochroną środowiska, 

Social czyli kwestie związane odpowiedzialnością społeczną oraz Governance czyli kwestie związane z 

zarządzaniem, ładem korporacyjnym, działaniami przeciwko korupcji) mają ograniczone znaczenie w 

procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów MCI.  

Niniejsza Strategia została sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji 

związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.  

II. Proces inwestycyjny 

W procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych MCI kieruje się przede wszystkim interesem Spółki 

oraz jej inwestorów, mając na uwadze obowiązujące Spółkę zasady polityki i strategii inwestycyjnej.  

Czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o ile w ogóle będą miały zastosowanie przy 

podejmowaniu konkretnej decyzji inwestycyjnej, będą uwzględniane w ramach analizy przed- 

inwestycyjnej, na którą mogą składać się m.in. informacje niefinansowe o emitencie, analiza otoczenia 

makroekonomicznego, wystąpienie zdarzeń związanych z ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju.  

MCI pragnie jednocześnie wskazać, że identyfikacja czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju 

ma charakter pomocniczy i nie wyłącza możliwości dokonania inwestycji w dany przedmiot lokaty.  

III. Nadzór nad uwzględnianiem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym  

Mając na uwadze, że czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju różnią się w zależności od sektora 

gospodarki oraz, że ich wpływ na różne sektory może ulec zmianie w przyszłości, MCI monitoruje na 

bieżąco wpływ ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na jej działalność inwestycyjną.  

IV. Inne działania podejmowane przez MCI 

MCI kierując się interesem Spółki oraz jej inwestorów, w szczególności mając na uwadze 

długoterminową wartość aktywów, dopuszcza możliwość uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego 

rozwoju w ramach wykonywania praw wynikających z instrumentów finansowych stanowiących 

aktywa Spółki. Niezależnie od powyższego MCI wykonując uprawnienia przysługujące jej z posiadanych 

instrumentów finansowych kierować się będzie przede wszystkim korzyściami dla Spółki i jej 

inwestorów oraz obowiązującymi Spółkę zasadami polityki i strategii  inwestycyjnej. 
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