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INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S UDRŽITELNOSTÍ 
 
 

SHRNUTÍ 
Finančním produktem je investiční fond kvalifikovaných investorů KOOR ESG SICAV a.s., IČ 173 28 

187, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaný v obchodním rejstříku u 

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27459 (dále jen „Fond“), který vytvořil KOOR ESG 

podfond (dále jen „Podfond“). Podfond je v souladu s ust. § 165 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o 

investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) účetně a majetkově oddělená 

část jmění.  Obhospodařovatelem fondu je společnost DELTA Investiční společnost, a.s. (dále též 

jen „Společnost“ nebo „Obhospodařovatel“), sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 

032 32 051, která podléhá dohledu České národní banky. 

 

Udržitelnou investicí se rozumí investice do hospodářské činnosti, která přispívá k 

environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, přičemž žádný environmentální nebo sociální cíl 

významně nepoškozuje a společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a 

řízení. Taxonomie EU je klasifikační systém stanovený v nařízení (EU) 2020/852, kterým se stanoví 

seznam environmentálně udržitelných hospodářských činností. Uvedené nařízení nestanoví 

seznam sociálně udržitelných hospodářských činností. Udržitelné investice s environmentálním 

cílem mohou, ale nemusí být v souladu s taxonomií. 

 

Odpovědné investování je dlouhodobě orientovaný investiční přístup, který spočívá v zohlednění 

široké perspektivy investičního procesu, který se zaměřuje nejen na ekonomické faktory, ale také 

na aspekty udržitelnosti a odpovědnosti. Odpovědné investování kombinuje základní investiční 

analýzu a hodnocení plnění faktorů ekologických, společenských a podnikového řízení 

(Environmental, Social, Governance, souhrnně též „ESG“) s cílem dosažení vyšších dlouhodobých 

výnosů pro investory a zároveň dosažení pozitivního vlivu na odpovědné a udržitelné chování 

emitentů cenných papírů. 

 

Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, ale nebude realizovat žádné udržitelné 

investice a stejně tak tyto investice nejsou jeho cílem. Investiční cíl a strategie Fondu budou 

sledovány s přihlédnutím k ESG charakteristikám společností, do kterých Fond investuje v rámci 

investičního procesu. Výběr aktiv je založen na zvážení finančních i nefinančních kritérií. Fond 

prosazuje ESG charakteristiky podle čl. 8 nařízení (EU) 2019/2088. 

 

Cílem investiční strategie je dosáhnout dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků, především 

prostřednictvím investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, pohledávek a 

poskytování zajištěných úvěrů a zápůjček. Prioritou podfondu je investovat zejména do 

společností, které svojí činností investují do zvýšení energetické efektivnosti a projektů, kde 

dochází k úspoře energií při zachování principů ESG jako jsou: 

• GES - Garantované energetické služby, 

• EPC - Energetické služby splácené z úspor, 

• PBC - Performance base contract, 

• EC - Energetický contracting, 

• PPA - Power purchase agreement, 

• OZE zařízení na výrobu EE, 
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• BESS - Beteriová energetická zařízení. 

 

 

V rámci Fondu není uplatněn žádný minimální podíl udržitelných investic, který je nebo není v 

souladu s taxonomií EU. 

Informace k posuzování ESG profilu emitentů podkladových aktiv Fondu pocházejí z externích 

zdrojů dat. Společnost získává informace s maximálním úsilím tak, aby s přihlédnutím k existujícím 

omezením nedošlo ke zkreslení veřejně prezentovaných údajů. 

 

Fond nesleduje žádný referenční ukazatel (dále též benchmark) určený pro účely dosažení 

environmentálních nebo sociálních vlastností. 

 

BEZ CÍLE UDRŽITELNÝCH INVESTIC 
Tento finanční produkt prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, ale nesleduje cíl 

udržitelných investic. 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ NEBO SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI FINANČNÍHO 

PRODUKTU 
Odpovědné investování je dlouhodobě orientovaný investiční přístup, který spočívá v zohlednění 

široké perspektivy investičního procesu, který se zaměřuje nejen na ekonomické faktory, ale také 

na aspekty udržitelnosti a odpovědnosti. Odpovědné investování kombinuje základní investiční 

analýzu a hodnocení plnění faktorů ekologických, společenských a podnikového řízení (ESG) 

s cílem dosažení vyšších dlouhodobých výnosů pro investory a zároveň dosažení pozitivního vlivu 

na odpovědné a udržitelné chování protistran obchodů. 

 

Fond investuje do těch společností, které směřují k omezení činností v sektoru těžby uhlí a to tím, 

že se zaměřují na realizaci projektů, kterými se zvyšuje efektivnost teplárenských zařízení a snižuje 

se energetické náročnosti budov. Fond bude investovat společností splňujících tato kritéria. 

 

INVESTIČNÍ STRATEGIE 
Fond podporuje environmentální a sociální charakteristiky, ale nebude realizovat žádné udržitelné 

investice a stejně tak tyto investice nejsou jeho cílem. Investiční cíl a strategie Fondu budou 

sledovány s přihlédnutím k ESG charakteristikám společností, do kterých Fond investuje v rámci 

investičního procesu. Výběr aktiv je založen na zvážení finančních i nefinančních kritérií. Fond 

prosazuje ESG charakteristiky podle čl. 8 nařízení (EU) 2019/2088. 

 

Cílem investiční strategie je dosáhnout dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků, především 

prostřednictvím investic do účastí v kapitálových obchodních společnostech, pohledávek a 

poskytování zajištěných úvěrů a zápůjček. Prioritou podfondu je investovat zejména do 

společností, které svojí činností investují do zvýšení energetické efektivnosti a projektů, kde 

dochází k úspoře energií při zachování principů ESG jako jsou: 

• GES - Garantované energetické služby, 

• EPC - Energetické služby splácené z úspor, 

• PBC - Performance base contract, 

• EC - Energetický contracting, 

• PPA - Power purchase agreement, 

• OZE zařízení na výrobu EE, 
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• BESS - Beteriová energetická zařízení. 

 

Fond investuje do těch společností, které směřují k omezení činností v sektoru těžby uhlí a to tím, 

že se zaměřují na realizaci projektů, kterými se zvyšuje efektivnost teplárenských zařízení a snižuje 

se energetické náročnosti budov. Fond bude investovat společností splňujících tato kritéria. 

 

V rámci Fondu není uplatněn žádný minimální podíl udržitelných investic, který je nebo není v 

souladu s taxonomií EU. 

Informace k posuzování ESG profilu emitentů podkladových aktiv Fondu pocházejí z externích 

zdrojů dat. Společnost získává informace s maximálním úsilím tak, aby s přihlédnutím k existujícím 

omezením nedošlo ke zkreslení veřejně prezentovaných údajů. 

 

Fond nesleduje žádný referenční ukazatel (dále též benchmark) určený pro účely dosažení 

environmentálních nebo sociálních vlastností. 

 

 

PODÍL INVESTIC 
Fond nemá cíl udržitelných investic. 

Fond prosazuje environmentální vlastnosti, a přestože nesleduje cíl udržitelných investic, bude 

mít udržitelné investice s environmentálním cílem do hospodářských činností, které se podle 

taxonomie EU nekvalifikují jako environmentálně udržitelné, investice směřují primárně do 

společností, které jsou v souladu s environmentální charakteristikou tohoto finančního produktu. 

 

 

MONITOROVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH NEBO SOCIÁLNÍCH 

VLASTNOSTÍ 
Společnost průběžně hodnotí schopnost skutečných nebo potenciálních investic Fondu přispívat 

k environmentálním charakteristikám tím, že aplikuje kritéria výběru aktiv na úrovni společností, 

na nichž získává účast. Při rozhodování o investicích jsou upřednostňovány ty společnosti, které 

mají nižší riziko nepříznivého dopadu v oblasti environmentálních a sociálních cílů produktu a 

vytvářejí pozitivní environmentální a/nebo sociální efekty svým příkladným řízením těchto rizik. 

 

 

METODOLOGIE PRO ENVIRONMENTÁLNÍ NEBO SOCIÁLNÍ VLASTNOSTI 
Metody používané Společností k měření environmentálních charakteristik investic: 

Pozitivní screening: 

Společnost bere v úvahu charakteristiky každé investice v environmentální oblasti na základě 

externího hodnocení. 

Zvažuje aktivity každé společnosti v environmentální oblasti a vybírá společnosti, které svojí 

činností investují do zvýšení energetické efektivnosti a projektů, kde dochází k úspoře energií při 

zachování principů ESG. 

 

 

ZDROJE ÚDAJŮ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
Informace, podle kterých bude sledován ESG profil společností, pocházejí z externích zdrojů dat. 
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Externím zdrojem dat se rozumí nezávislý poskytovatel dat a analýz týkajících se třetích stran 

schválený dle interních postupů Společnosti. Společnost získává tato data s využitím veřejných 

zdrojů (zejména ratingy udělené EcoVadis). 

 

Společnost zpracovává získaná data s cílem rozšiřovat interní databázi umožňující odpovědné 

monitorování aktuálních podkladových aktiv Fondu. 

 

OMEZENÍ METODOLOGIÍ A ÚDAJŮ 
Environmentální vlastnosti jsou prosazovány na základě údajů získaných Společností s 

maximálním úsilím a s přihlédnutím k jejich dostupnosti. 

Sledované ESG charakteristiky jsou specifické, jejich relevance se v různých odvětvích liší a nelze 

se vyhnout určitým omezením. 

 

NÁLEŽITÁ PÉČE 
Způsob alokace a pravidla průběžné správy podkladových aktiv jsou podrobně popsána ve Statutu 

Fondu a Podfondu. Statut Fondu/Podfondu je dostupný v klientské sekci na www.deltais.cz. 

 

POLITIKY ZAPOJENÍ 
Fond prostřednictvím hlasovacích práv ve vlastněných společnostech podporuje vhodné návrhy. 

Všeobecně podporuje návrhy akcionářů v oblasti ESG, které se opírají o standardy a které 

podporují zájmy dlouhodobých akcionářů a hodnotu pro akcionáře a zároveň slaďují zájmy 

společnosti se zájmy lidské společnosti jako takové.  

Rizika spojená s udržitelností jsou, společně s ostatními portfoliovými riziky průběžně sledována 

oddělením řízení rizik Společnosti. 

 

URČENÁ REFERENČNÍ HODNOTA 
Pro naplnění environmentálních nebo sociálních vlastností prosazovaných Fondem nebyla určena 

žádná referenční hodnota ani index.    


