
 

  

Πολιτική για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις 

Επενδυτικές Αποφάσεις 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 

 



1. Εισαγωγή 

 

1.1. Ιστορικό πλαίσιο: 

Το 2018, ως μέρος του σχεδίου δράσης της για μια πιο πράσινη και καθαρή οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δημοσίευσε τρεις συστάσεις που στοχεύουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα: 

• Αναπροσανατολισμός των ροών κεφαλαίων προς βιώσιμες επενδύσεις για την επίτευξη μιας βιώσιμης 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. 

• Διαχείριση των οικονομικών κινδύνων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, την εξάντληση των 
πόρων, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τα κοινωνικά ζητήματα. 

• Ενίσχυση της διαφάνειας και του μακροπρόθεσμου οράματος στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές 
δραστηριότητες. 

Ανταποκρινόμενες σε αυτές τις συστάσεις, οι ευρωπαϊκές αρχές άρχισαν να αναπτύσσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο οδήγησε στην έγκριση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο Κανονισμός αυτός θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες διαφάνειας 
όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και την αναγνώριση των αρνητικών επιπτώσεων των 
επενδυτικών αποφάσεων και των ασφαλιστικών συμβουλών για τη βιωσιμότητα, καθώς και την παροχή 
πληροφοριών σε θέματα βιωσιμότητας για χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 

 

1.2. Σκοπός της Πολιτικής: 

Η CNP Cyprialife Limited (“CNP Cyprialife”), υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Αυτή η πολιτική περιγράφει κατά πόσον και με ποιον τρόπο η CNP Cyprialife  
ενσωματώνει τους κινδύνους αειφορίας – γνωστούς και ως Κίνδυνοι στον Περιβαλλοντικό ή Κοινωνικό Τομέα ή 
στον Τομέα της Διακυβέρνησης (ΠΚΔ) – στις επενδυτικές της αποφάσεις. 

 

1.3. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής: 

Η πολιτική ενσωμάτωσης των κινδύνων βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις εφαρμόζεται σε όλα τα 
παραδοσιακά επενδυτικά μέσα της CNP Cyprialife. 

Για προϊόντα που συνδέονται με μονάδες σε ένα κεφάλαιο, συνιστάται στους αντισυμβαλλόμενους να 
ανατρέξουν στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ειδοποίηση πληροφόρησης της ασφαλιστικής τους 
σύμβασης και στα έγγραφα προσυμβατικών πληροφοριών προκειμένου να καθορίσουν κατά πόσον και με ποιον 
τρόπο ενσωματώνονται οι κίνδυνοι βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις που συνδέεται με μονάδες 
κεφαλαίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ορισμοί και Γενικές Αρχές σχετικά με την Ενσωμάτωση των Κινδύνων Βιωσιμότητας 

στις Επενδυτικές Αποφάσεις 

 

2.1. Ορισμοί: 

Κίνδυνος Βιωσιμότητας 

Ένα γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης (ΠΚΔ) 
που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην 

αξία της επένδυσης 

 

 

Επενδύσεις      Παράγοντες βιωσιμότητας 

 

 

Αρνητικές επιπτώσεις μιας επενδυτικής απόφασης σε έναν παράγοντα βιωσιμότητας 

Αρνητικές επιπτώσεις μιας επενδυτικής απόφασης σε έναν παράγοντα βιωσιμότητας, δηλαδή σε έναν 
παράγοντα στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης (ΠΚΔ). 

 

• Κίνδυνος βιωσιμότητας: Ένα γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της 
διακυβέρνησης (ΠΚΔ) που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης. 

• Αρνητικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα: Η αρνητική επίπτωση μιας επενδυτικής απόφασης σε έναν 
παράγοντα στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης (ΠΚΔ). 

• ΚΥΕ (κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση): Οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις στοχεύουν στο να συμβιβάσουν 
τις οικονομικές επιδόσεις με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις χρηματοδοτώντας εταιρείες που 
συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.  

• Επενδυτικό μέσο που προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά κατά την έννοια του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088: Ένα επενδυτικό προϊόν το οποίο, μεταξύ άλλων, προωθεί περιβαλλοντικά ή 
κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών των χαρακτηριστικών, νοουμένου ότι οι εταιρείες στις οποίες 
πραγματοποιούνται οι επενδύσεις ακολουθούν πρακτικές ορθής διακυβέρνησης (χρηστή διοίκηση, σχέσεις 
με τους εργαζόμενους και συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις). 

• Επενδυτικό μέσο με βιώσιμο επενδυτικό στόχο κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088: Ένα προϊόν 
το οποίο επενδύει σε οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν σε έναν περιβαλλοντικό στόχο ή/και έναν 
κοινωνικό στόχο ή/και σε ανθρώπινο κεφάλαιο ή/και σε μειονεκτούντες οικονομικά ή κοινωνικά κοινότητες, 
νοουμένου ότι αυτές οι επενδύσεις δεν προκαλούν σημαντική ζημιά σε έναν από αυτούς τους στόχους και οι 
εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις ακολουθούν πρακτικές ορθής διακυβέρνησης (χρηστή 
διοίκηση, σχέσεις με τους εργαζομένους και συμμόρφωση με φορολογικές υποχρεώσεις). 

2.2. Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι κίνδυνοι βιωσιμότητας ενσωματώνονται στις 

επενδυτικές αποφάσεις: 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει οποιαδήποτε προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά 
ή/και βιώσιμες επενδύσεις. Σχεδόν όλα τα κεφάλαια της Εταιρείας (εκτός από ένα εξειδικευμένο κεφάλαιο – το 
Ταμείο Ανάκαμψης Κύπρου) έχουν μικρή έκθεση σε ΠΚΔ, είτε άμεσα είτε μέσω άλλων κεφαλαίων. Η Εταιρεία 
ακολουθεί πολιτικές και εργαλεία που προωθεί η CNP Assurances σχετικά με το θέμα αυτό.  

Η CNP Cyprialife συμμορφώνεται με την Πολιτική του Ομίλου CNP Assurances σχετικά τη χρήση του Άνθρακα ως 
εξής: 



• Δεν επιτρέπονται επενδύσεις σε επιχειρήσεις που αντλούν περισσότερο από το 20% των εσόδων τους από 
άνθρακα για την παραγωγή θερμότητας 

• Δεν επιτρέπονται νέες επενδύσεις σε εταιρείες που αντλούν περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από 
άνθρακα για την παραγωγή θερμότητας ή που συμμετέχουν στην ανάπτυξη νέων ανθρακωρυχείων ή 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού με την καύση του άνθρακα  

Περαιτέρω, η Εταιρεία μετρά το αποτύπωμα άνθρακα των εισηγμένων μετοχών και του χαρτοφυλακίου 
εταιρικών ομολόγων με βάση τη φόρμουλα που χρησιμοποιεί η CNP Assurances. Μετρά επίσης την έκθεση της 
σε πράσινες επενδύσεις με σκοπό να αυξήσει τα ανοίγματα της τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα διερευνά 
άλλες ευκαιρίες στην Κύπρο. 


