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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2019/2088 (SFDR) 

Η ΕΛΛΑΣΦΙΝ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής «Εταιρεία») σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2019/2088 (Κανονισμός SFDR), όπως ισχύει, γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση 

των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών της αποφάσεων, την εξέταση 

των κύριων αρνητικών επιπτώσεων στους παράγοντες αειφορίας και την ενσωμάτωση των κινδύνων 

βιωσιμότητάς στην πολιτική αποδοχών. 

I. Ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών της αποφάσεων 

(άρθρο 3 του Κανονισμού SFDR) 

Η Εταιρεία, ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ως συμμετέχων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, 

δεν λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους αειφορίας κατά την επιλογή ή τη σύσταση χρηματοοικονομικών 

μέσων στους πελάτες της. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι 

διενεργούμενες από αυτή ή οι προτεινόμενες από αυτή επενδύσεις να κατευθύνονται προς 

οικονομικές δραστηριότητες που προάγουν τους παράγοντες αειφορίας. Παρόλο αυτά, είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι αρνητικοί παράγοντες ESG δεν είναι αμιγώς καθοριστικοί στις 

επενδυτικές της αποφάσεις, και η επιλογή ή η σύσταση χρηματοοικονομικών μέσων στους πελάτες 

της μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και μετά την αναγνώριση αρνητικών παραγόντων ESG. 

II. Μη εξέταση των κύριων αρνητικών επιπτώσεων στους παράγοντες αειφορίας (άρθρο 4 του 

Κανονισμού SFDR) 

Η Εταιρεία δεν εξετάζει επί του παρόντος τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων σε 

παράγοντες βιωσιμότητας, εν αναμονή περαιτέρω σαφήνειας όσον αφορά τις λεπτομερείς 

απαιτήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση πληροφοριών σχετικά 

με τους δείκτες αειφορίας που αναμένεται να παρέχονται από τα τελικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, λόγω του μεγέθους και της κλίμακας των δραστηριοτήτων 

της Εταιρείας, το αποτύπωμά της είναι πολύ μικρό και οι επενδυτικές της αποφάσεις μπορεί εύλογα 

να θεωρηθεί ότι δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας. 

III. Ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στην Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας (άρθρο 5 του 

Κανονισμού SFDR) 

Η Εταιρεία έχει προσαρμόσει κατάλληλα την Πολιτική Αποδοχών που εφαρμόζει για τους 

εργαζόμενους της ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι προωθείται η ορθή και αποτελεσματική 

διαχείριση των κινδύνων βιωσιμότητας καθώς επίσης ότι το ισχύον σύστημα ανταμοιβών δεν 

ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων σε σχέση με τους κινδύνους βιωσιμότητας. 

IV. Επικαιροποίηση πολιτικής 

Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά τις συνεχείς εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο και προσαρμόζει 

κατάλληλα τις πολιτικές της, ώστε να ανταποκρίνονται όχι μόνο στις απαιτήσεις των εποπτικών 

αρχών, αλλά και στο αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών για προϊόντα και υπηρεσίες με 

χαρακτηριστικά και στόχους αειφόρων επενδύσεων. 


