Στρατηγική για την αντιμετώπιση των κινδύνων βιωσιμότητας
Οι κίνδυνοι βιωσιμότητας απορρέουν από γεγονότα ή περιστάσεις στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον
τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθουν, θα μπορούσαν να έχουν πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στην αξία των στοιχείων του ενεργητικού, την οικονομική ευρωστία μιας εταιρείας, καθώς και τη φήμη της
και συνεπώς στην αξία της επένδυσης. Ο κίνδυνος βιωσιμότητας αλληλοεπιδρά με τις υπόλοιπες κατηγορίες κινδύνων
.
Στο πλαίσιο λήψης επενδυτικών αποφάσεων, η ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Εταιρεία)
λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων βιωσιμότητας. Σε αυτό το
πλαίσιο, οι κίνδυνοι περιορίζονται τόσο από τη στοχοθετημένη επιλογή των επενδύσεων όσο και από τη διασπορά
των κινδύνων σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο.
Η θέσπιση κατάλληλων επενδυτικών ορίων και οι μηχανισμοί ελέγχου διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει υπερβολική
συγκέντρωση σε συγκεκριμένους εκδότες, περιουσιακά στοιχεία ή αγορές. Ο δείκτης αξιολόγησης βιωσιμότητάς MSCI
ESG, καθώς και άλλοι δείκτες, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των κινδύνων βιωσιμότητας, Επιπλέον, η έκθεση
στους εν λόγω κινδύνους υπόκειται σε συνεχή έλεγχο στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, έτσι ώστε
να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα εάν κρίνεται σκόπιμο.

Δήλωση σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων στους
παράγοντες βιωσιμότητας
Συνοπτική περιγραφή
Η Εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου ERGO, που ανήκει στη Munich Re,έναν από τους σημαντικότερους παρόχους
αντασφάλισης, κύριας ασφάλισης και αντιμετώπισης ασφαλιστικών κινδύνων παγκοσμίως. Κατά τη διαδικασία λήψης
επενδυτικών αποφάσεων από την Εταιρεία λαμβάνονται υπόψη οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών
αποφάσεων στους παράγοντες βιωσιμότητας. Η παρούσα δήλωση σχετικά με τις σημαντικότερες δυσμενείς
επιπτώσεις αφορά το χρονικό διάστημα από την 1 Ιανουαρίου έως την 31 Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου
έτους.
Οι επενδυτικές αποφάσεις μπορούν να δημιουργήσουν, να συμβάλουν ή να συνδεθούν άμεσα με δυσμενείς σημαντικές ή πιθανόν σημαντικές - επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας (Δυσμενείς Επιπτώσεις
Βιωσιμότητας). Οι παράγοντες βιωσιμότητας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς
παράγοντες, καθώς και παράγοντες που αφορούν τους εργαζομένους, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και τη δράση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Οι παράγοντες βιωσιμότητας αποδίδονται
και με τον όρο «κριτήρια ESG» (Environmental , Social, Governance). Η συντομογραφία ESG σημαίνει
Περιβαλλοντική , Κοινωνική και
Εταιρική Διακυβέρνηση. H διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη το προκαθορισμένο προφίλ κινδύνου όπως αυτό έχει καθοριστεί κεντρικά σε
επίπεδο Munich Re. Την πλειονότητα των επενδύσεων της Εταιρείας διαχειρίζεται σε ομιλικό επίπεδο, ένας κοινός
διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, η MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH (MEAG). Τα κριτήρια ESG
εφαρμόζονται επίσης στην επιλογή των περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρο τον Όμιλο.
Πρωταρχικός στόχος είναι η συνεχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τους πελάτες και η
συμμόρφωση με τις κανονιστικές υποχρεώσεις σχετικά με τη βασική αρχή της διαχείρισης με «συνετή
επιχειρηματικότητα». Έτσι, όλες οι αποφάσεις υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους για την ασφάλεια και προστασία. Η
επίτευξη του στόχου μας μετράται σε ποσοτικούς όρους χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων κριτηρίων, μια εσωτερική
έκθεση βιωσιμότητας (αναλογία βιωσιμότητας). Η συστηματική ένταξη των κριτηρίων ESG είναι ένα θεμελιώδες
συστατικό της επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου ERGO και επομένως και της Εταιρείας. Ατομικά καθορισμένα
κριτήρια ESG ενσωματώνονται στη διαδικασία επιλογής κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων (π.χ. μετοχές,
ομόλογα και ακίνητα). Η εταιρεία σε συμμόρφωση με τις ομιλικές απαιτήσεις συμβάλλει στην προστασία του κλίματος
και στηρίζει τη μετάβαση προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στοχευμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες
προσανατολισμένες στο μέλλον και σε βιώσιμες υποδομές (π.χ. ηλιακοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής ή αιολικά
πάρκα).
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H Munich Re έχει καθορίσει ομιλικές επενδυτικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές που ως εκ τούτου ισχύουν και
για την ERGO Ασφαλιστική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Αυτές οι επενδυτικές αρχές συνιστούν το πλαίσιο για
την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας σε βιώσιμες επενδύσεις, συμπληρώνουν τους γενικούς κανόνες διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και για επιλεγμένες μεμονωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Οι ομιλικές
επενδυτικές αρχές ορίζουν επίσης ποιοι τομείς πρέπει να αποφεύγονται συνειδητά κατά τη λήψη μιας επενδυτικής
απόφασης. Για παράδειγμα, η Εταιρεία σε συμμόρφωση με τις ομιλικές απαιτήσεις δεν επενδύει σε εταιρείες που
κατασκευάζουν, πωλούν ή μεταφέρουν παράνομα όπλα. Αποκλείονται επίσης οι επενδύσεις σε πρώτες ύλες που
χρησιμεύουν ως τρόφιμα. Ομοίως, δεν επενδύει σε εταιρείες που επιτυγχάνουν περισσότερο από το 30% των εσόδων
τους από την εξόρυξη άνθρακα, ή από τη χρήση του για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ή σε εταιρείες που παράγουν
περισσότερο από το 10% των εσόδων τους από την εξόρυξη πισσώδους άμμου. Αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν για
επενδύσεις σε μια σειρά άλλων ευαίσθητων τομέων, όπως η εξόρυξη με την τεχνική της ρωγμάτωσης (διάρρηξη) ή
αγορά γης που χρησιμοποιείται για τη γεωργία.

Λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση των σημαντικότερων δυσμενών
επιπτώσεων στους παράγοντες βιωσιμότητας.
Δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα

Περιγραφή

Κλιματικοί και άλλοι δείκτες σχετικοί με το περιβάλλον
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

Για να αξιολογηθεί η εν λόγω κατηγορία κατά τον χρόνο της
επένδυσης, μετράται ο όγκος των άμεσων εκπομπών (π.χ.
εκπομπές που προκλήθηκαν από καύση στις εγκαταστάσεις και
τον εξοπλισμό της υπό εξέταση εταιρείας) και τις εκπομπές που
σχετίζονται με την παρεχόμενη ενέργεια (π.χ. αέριο, ηλεκτρική
ενέργεια και τηλεθέρμανση κλπ) καθώς και έμμεσες εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου που παράγονται, για παράδειγμα, από
επαγγελματικά ταξίδια ή παρεχόμενα αγαθά, υπηρεσίες και
επίσης από τη διαχείριση επενδύσεων. Οι εν λόγω υπολογισμοί
πραγματοποιούνται ετησίως και καταγράφονται σε επίπεδο
Ομίλου.
Δεν επιτρέπονται επενδύσεις σε μετοχές ή ομόλογα εταιρειών
που λαμβάνουν πάνω από το 30% των εσόδων τους από την
εξόρυξη άνθρακα ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
άνθρακα. Ο όγκος των επιτρεπόμενων επενδύσεων
παρακολουθείται διαρκώς.
Με την ένταξη της Munich Re στη «Συμμαχία Μηδενικού
Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων Εθνών» (Net-Zero Asset
Owner Alliance) τον Ιανουάριο του 2020, οι εταιρείες του Ομίλου
ERGO δεσμεύτηκαν να μηδενίσουν τις εκπομπές του διοξειδίου
του άνθρακα από το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο έως το έτος
2050. Επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο η συμβολή στον
περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5
° C, εφαρμόζοντας τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική
αλλαγή. .

Ενεργειακή απόδοση

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ως μέλος της
«Συμμαχίας Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων
Εθνών» (Net-Zero Asset Owner Alliance) (βλ. παρακάτω
περισσότερες λεπτομέρειες), ο Όμιλος παρακολουθεί επενδύσεις
που έχουν σημαντική μη βιώσιμη κατανάλωση ενέργειας.
Προτιμώνται οι επενδύσεις στην παραγωγή ηλιακής και αιολικής
ενέργειας.
Οι επενδύσεις σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν
με φυσικό αέριο εξετάζονται, μεταξύ άλλων, για τη δυνατότητα
τους να διατηρήσουν το βασικό εφοδιασμό ενέργειας.
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Βιοποικιλότητα, Ύδρευση, Απόβλητα

Οι διαδικασίες επενδυτικών αποφάσεων περιλαμβάνουν επίσης
έλεγχο των επενδυτικών έργων και των υφιστάμενων
επενδύσεων σε εταιρείες που ενδέχεται να παρουσιάσουν
περιβαλλοντικούς κινδύνους . Τα θέματα της πισσώδους άμμου,
της εξόρυξης με την τεχνική της ρωγμάτωσης (διάρρηξη)
διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό το σημείο. Οι γεωργικές
και δασικές εκτάσεις στις οποίες η Εταιρεία ενδέχεται να
αποκτήσει μερίδιο πρέπει να καλλιεργούνται με βιώσιμο τρόπο.

Κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
μέτρα κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας
Κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, Ανθρώπινα
Δικαιώματα, Καταπολέμηση της διαφθοράς και
της δωροδοκίας

Κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων λαμβάνονται υπόψη
οι πιθανές δυσμενείς επιδράσεις που οφείλονται στην αδυναμία
τήρησης των κοινωνικών προτύπων, των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μέτρων
κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Απαγορευμένα όπλα

Δεν γίνονται επενδύσεις σε εταιρείες που κατασκευάζουν ή
εμπορεύονται απαγορευμένα όπλα ή μεταφέρουν εμπορεύματα
αυτού του είδους.
Το κριτήριο για την επένδυση στις ως άνω εταιρείες είναι η
κατασκευή, εμπορία ή μεταφορά όπλων να μην υπερβαίνει το 5%
των συνολικών πωλήσεων αυτών.

Εκπομπές

Η ιδιότητα μέλους στη «Συμμαχία Μηδενικού Ισοζυγίου
Άνθρακα των Ηνωμένων Εθνών» (Net-Zero Asset Owner
Alliance) δίνει έμφαση στις προσπάθειες των εταιρειών του
Ομίλου για τη μείωση των επενδύσεων σε εταιρείες με υψηλές
εκπομπές. Σε περίπτωση επενδύσεων σε εταιρείες στις οποίες η
μείωση των εκπομπών δεν υποστηρίζεται από τις ίδιες,
επιδιώκεται συγκεκριμένα διάλογος με την εταιρεία για να
εργαστεί προς την κατεύθυνση της μείωσης. Εάν η εν λόγω
πρωτοβουλία της Συμμαχίας δεν εκπληρώσει τον στόχο, είναι
δυνατή η
έξοδος από την επένδυση. Ο στόχος είναι η
τοποθέτηση των επενδύσεων του Ομίλου σε εταιρείες με χαμηλές
ή μηδενικές εκπομπές. Αυτό εξισορροπείται και από επενδύσεις
που μειώνουν τον όγκο των εκπομπών.

Περιγραφή της αναληφθείσας δράσης για τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των
σημαντικότερων δυσμενών επιπτώσεων στους παράγοντες βιωσιμότητας
Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τυχόν δυσμενείς εξελίξεις στις επιμέρους
κατηγορίες κινδύνων, όπως ο κίνδυνος αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του συναλλαγματικού κινδύνου και του
κινδύνου συγκέντρωσης), ο κίνδυνος αθέτησης του αντισυμβαλλομένου / πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός
κίνδυνος, ο στρατηγικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας να αναγνωρίζονται έγκαιρα, προκειμένου να
λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες όσον αφορά τις επενδύσεις σε συνάρτηση με τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τις
εταιρείας. Δεδομένου ότι οι κίνδυνοι βιωσιμότητας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος άλλων επιμέρους κινδύνων, τυχόν
δυσμενείς εξελίξεις στους παράγοντες βιωσιμότητας, αντικατοπτρίζονται στις επιμέρους κατηγορίες κινδύνων που
αναφέρονται παραπάνω.

Περιγραφή της αναληφθείσας δράσης για την καταπολέμηση των σημαντικότερων
δυσμενών επιπτώσεων στους παράγοντες βιωσιμότητας
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Την ευθύνη για τις επενδύσεις όλων των εταιρειών του Ομίλου και ως εκ τούτου και της Εταιρείας έχει ένα
εξειδικευμένο τμήμα της Munich Re.
Όλες οι επενδυτικές αποφάσεις ακολουθούν τις εσωτερικές επενδυτικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές που
ισχύουν για ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας. Υπό αυτό το πρίσμα, είναι άνευ σημασίας αν η διαχείριση των
επενδύσεων γίνεται από την ίδια την εταιρεία, τον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου MEAG ή κάποιον
τρίτο. Ωστόσο, οι επενδυτικές αρχές δεν ισχύουν για επενδυτικά προϊόντα για τα οποία οι αποφάσεις διαχείρισης και
επένδυσης δεν μπορούν να επηρεαστούν από την Munich Re, την ERGO, τη MEAG ή από άλλο διαχειριστή
περιουσιακών στοιχείων που είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Ωστόσο, οι σημαντικότερες σχετικές δυσμενείς επιπτώσεις περιλαμβάνονται στην επενδυτική απόφαση. Επιπλέον,
οι κίνδυνοι περιορίζονται από τη στοχoθετημένη επιλογή των επενδύσεων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως και με
τη διασπορά των κινδύνων σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο. Η εν λόγω στοχοθετημένη επιλογή λαμβάνει υπόψη τόσο
τους κινδύνους βιωσιμότητας που μπορεί να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην απόδοση μιας επένδυσης,
όσο και τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις μιας επενδυτικής απόφασης στους παράγοντες βιωσιμότητας. Η θέσπιση
συγκεκριμένων επενδυτικών ορίων και οι μηχανισμοί ελέγχου διασφαλίζουν ότι η συγκέντρωση σε μεμονωμένους
εκδότες, περιουσιακά στοιχεία ή αγορές είναι περιορισμένη. Ο δείκτης αξιολόγησης βιωσιμότητάς MSCI ESG, καθώς
και άλλοι δείκτες, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κινδύνου βιωσιμότητας.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης διασφαλίζει ότι οι υποχρεώσεις προς τους πελάτες μπορούν
να εκπληρωθούν ανά πάσα στιγμή αλλά και μακροπρόθεσμα. Οι επενδυτικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν δυσμενώς τα κριτήρια ESG περιλαμβάνονται επίσης στο εν λόγω σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.
Επιπλέον, η έκθεση στον εν λόγω κίνδυνο υπόκειται σε συνεχή έλεγχο στο πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης
κινδύνων, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα εάν επέλθουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι
κρίνεται σκόπιμο.
Οι επενδυτικές αρχές καθορίζουν τον τρόπο ένταξης των κριτηρίων ESG στη διαδικασία απόφασης για επενδύσεις.
Σκοπός των επενδυτικών αρχών είναι η συμπλήρωση της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
της Εταιρείας με κανόνες που ισχύουν για συγκεκριμένες μεμονωμένες επενδύσεις. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν
τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Επιδιώκεται ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων στο οποίο τουλάχιστον το 80% επενδύεται σε τίτλους
που εκπροσωπούνται στον δείκτη αξιολόγησης βιωσιμότητάς MSCI-ESG και έχουν βαθμολογία BBB.
2. Ο Όμιλος ERGO, και επομένως και η Εταιρεία, δεν επενδύει σε εταιρείες που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται
απαγορευμένα όπλα ή μεταφέρουν προϊόντα αυτού του είδους, εάν η κατασκευή, το εμπόριο ή η μεταφορά είναι
σημαντική για την εν λόγω εταιρεία.
3. Απαγορεύεται η εμπορία και η κατοχή επενδύσεων σε πρώτες ύλες τροφίμων (για παράδειγμα δημητριακών και
ελαιούχων σπόρων, ζώων εκτροφής και γαλακτοκομικών προϊόντων) και των παραγώγων τους.
4. Δεν επιτρέπονται επενδύσεις σε μετοχές ή ομόλογα εταιρειών που λαμβάνουν πάνω από το 30% των εσόδων
τους από την εξόρυξη άνθρακα ή την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα.
5. Δεν επιτρέπονται επενδύσεις σε μετοχές ή ομόλογα εταιρειών που λαμβάνουν πάνω από το 10% των εσόδων
τους από την εξόρυξη πισσώδους άμμου.
6. Η Επιτροπή Εταιρικής Ευθύνης του Ομίλου (Group Corporate Responsibility Committee - GCRC) αξιολογεί και
δίνει προτεραιότητα σε θέματα που χαρακτηρίζονται ευαίσθητα. Έχουν καταρτιστεί έγγραφα για τα ακόλουθα
ευαίσθητα θέματα: πισσώδης άμμος, εξόρυξη με την τεχνική της ρωγμάτωσης (διάρρηξη) και εξόρυξη. Όλα τα
έγγραφα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με ESG κριτήρια. Υπάρχει επίσης ένα έγγραφο και μια
κατευθυντήρια γραμμή για τη γεώτρηση πετρελαίου στην Αρκτική.
7. Το έγγραφο διατύπωσης θέσης και η κατευθυντήρια γραμμή για τις «Επενδύσεις σε γεωργικές εκτάσεις»
αποτελούν μέρος της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις για τις γεωργικές εκτάσεις. Αυτό
ισχύει τόσο για κεφάλαια όσο και για άμεσες επενδύσεις για μίσθωση ή καλλιέργεια.
8. Δεν επιτρέπονται επενδύσεις σε κρατικά και οιονεί κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από κράτη με βαθμολογία
μικρότερη του B σύμφωνα με τον δείκτη αξιολόγησης βιωσιμότητάς MSCI ESG.
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Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι οι απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών (για παράδειγμα πελάτες και επενδυτές) σχετικά
με βιώσιμες επενδύσεις αυξάνονται. Ταυτόχρονα η προσδοκία ότι τα κριτήρια ESG πρόκειται να συμπεριληφθούν
στις κατευθυντήριες γραμμές για επενδύσεις αυξάνεται επίσης. Έτσι, οι απαιτήσεις των επενδυτικών αρχών
αυξάνονται και συμπληρώνονται κάθε χρόνο.

Πολιτική δεσμεύσεων
Ο Όμιλος και κατά προέκταση και η Εταιρεία δεσμεύεται να συζητήσει για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που
αφορούν τους παράγοντες ESG με τις εταιρείες στις οποίες επιθυμεί να επενδύσει ή στις οποίες έχει ήδη επενδύσει.
Ως εκ τούτου, ο Όμιλος συμμετέχει με άλλες εταιρίες στη «Δράση για το Κλίμα 100+» (Climate Action 100+), μία από
τις μεγαλύτερες πρωτοβουλίες δέσμευσης των επενδυτών. Τα κριτήρια ESG λαμβάνονται επίσης υπόψη όταν ο
διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου MEAG ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του μέσω αντιπροσώπων στις
Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει ο Όμιλος. Έμφαση δίνεται επί του παρόντος
και στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα.

Συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα
Η Munich Re είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που υπέγραψαν τις «Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις» (Principles
for Responsible Investments - PRI) και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με τις PRI (υπογράφηκαν το 2006) με κατάλληλο
και προληπτικό τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο ο Όμιλος αποδεικνύει στον υπόλοιπο κόσμο ότι αναλαμβάνει με
σοβαρότητα την επενδυτική του ευθύνη. Σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η βελτίωση της κατανόηση των
επιπτώσεων των επενδυτικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, καθώς και
η υποστήριξη των αντισυμβαλλόμενων κατά την ενσωμάτωση των εν λόγω θεμάτων στις επενδυτικές τους
αποφάσεις.
Με την ένταξη στη «Συμμαχία Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα των Ηνωμένων Εθνών» τον Ιανουάριο του 2020, ο
Όμιλος δεσμεύτηκε επίσης να μηδενίσει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα από το επενδυτικό του
χαρτοφυλάκιο μέχρι το 2050. Η Munich Re επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στον περιορισμό της αύξησης
της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 ° C, σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού σε σχέση με το
κλίμα.
Ο Όμιλος επιδιώκει επίσης τη συνέχιση των συζητήσεων για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ESG με τις εταιρείες στις
οποίες προτίθεται να επενδύσει ή στις οποίες έχει ήδη επενδύσει. Η Munich Re συμμετείχε μαζί με άλλες εταιρείες
στη "Δράση για το Κλίμα 100+" για τον συγκεκριμένο σκοπό.
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