
 
 

 

Informacija o Politici Društva u vezi s uključivanjem rizika održivosti u 

proces odlučivanja o ulaganjima 

 

Rizik održivosti znači okolišni, socijalni ili upravljački događaj ili uvjet koji, ako do njega dođe, 
može uzrokovati stvaran ili potencijalno negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja. 

Svjesni važnosti posredničke uloge financijskih institucija u gospodarstvu i značajnog utjecaja 
njihovih ulaganja na šire društvo, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. posebnu 
pažnju polaže dugoročnoj održivosti poslovnog modela Društva i čimbenicima koji bi mogli 
uzrokovati njegovu promjenu i znatno utjecati na rizik ulaganja i povrat. Upravo zato od 2020. 
godine uključujemo u razmatranje okolišne, socijalne i upravljačke (environmental, social, 
governance; dalje: ESG) rizike u investicijsku analizu. Prepoznajući kako isti postaju sve važniji 
faktori pri procjeni globalnih gospodarstava, tržišta i industrija, vjerujemo da trebaju biti dio 
cjelovitog procesa ulaganja. 

Učinak ovih čimbenika može utjecati na sposobnost stvaranja dugoročne vrijednosti za 
osiguranike, stoga razmatranje istih smatramo važnim instrumentom za poboljšanje profila 
rizičnosti naših ulaganja.  

Trenutno se u razmatranje uzimaju rizici povezani s ulaganjima koja obuhvaćaju zabranjeno 
oružje te preradu i uporabu termalnog ugljena, dok je cilj Društva u sljedećim godinama što 
više usmjeriti financijske tokove prema niskim emisijama stakleničkih plinova i klimatski 
otpornom razvoju, u skladu s općom politikom EU-a i zahtjevima Uredbe o Taksonomiji. U 
sklopu strateških ciljeva Društva za period do 2025. planiran je plasman u ESG ulaganja (bilo 
direktno u vrijednosne papire ili preko investicijskih fondova) do 1% udjela u ukupnim 
ulaganjima Društva, a moguće je i povećanje udjela ovisno o dostupnosti takvih financijskih 
instrumenata na tržištu te njihovom omjeru rizika i očekivanog prinosa. Kroz naša ćemo 
izvješća biti transparentni, potičući na taj način implementaciju koncepta održivosti u strukturu 
cijelog Društva i posljedično tržišta u cijelosti. 

Sukladno svemu navedenom, Uprava društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. 
usvojila je Politiku Društva u vezi s uključivanjem rizika održivosti u proces odlučivanja o 
ulaganjima. 
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