
   
 

   
 

Nezohľadňovanie hlavných nepriaznivých  
vplyvov investičného poradenstva na faktory udržateľnosti 

 
 
Tento dokument je vyhlásením spoločnosti PROXENTA Broker, s.r.o. so sídlom Mýtna 50, 811 07 Bratislava, IČO: 
50 242 806, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 110596/B 
(ďalej len „Spoločnosť“) na účely plnenia povinností vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej 
len „Nariadenie SFDR“). 
 
Spoločnosť má v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia SFDR povinnosť uverejniť informácie o svojich 
politikách v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť1 do svojho investičného poradenstva, ako aj 
informácie o tom, prečo pri investičnom poradenstve nezohľadňuje nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na 
faktory udržateľnosti2. 
 
Spoločnosť pri poskytovaní investičnej služby investičné poradenstvo neprofesionálnym investorom vystupuje 
v zmysle Nariadenia SFDR ako finančný poradca. Podrobné informácie o Spoločnosti a o ňou poskytovanom 
investičnom poradenstve sú uvedené v dokumente „Predobchodné informácie poskytnuté klientovi alebo 
potenciálnemu klientovi pred poskytnutím investičnej služby“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Spoločnosti 
https://www.proxenta.sk/proxenta-broker/.  
 
Spoločnosť nemá vytvorené politiky v súvislosti so začlenením rizík ohrozujúcich udržateľnosť vo svojom 
investičnom poradenstve a nezohľadňuje žiadne nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory 
udržateľnosti. Dôvodom, prečo Spoločnosť nezohľadňuje vo svojom investičnom poradenstve žiadne nepriaznivé 
vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti je, že tvorcovia finančných nástrojov distribuovaných 
Spoločnosťou3 pri ich tvorbe nezohľadňujú hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti a finančné nástroje 
nezatrieďujú do kategórií produktov podľa článku 8 ani článku 9 Nariadenia SFDR. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené nie sú ani v politike odmeňovania Spoločnosti a jej podriadených finančných agentov 
zohľadnené riziká ohrozujúce udržateľnosť ani nepriaznivé vplyvy investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti. 
 
 
 
 
 
 
Aktualizované k: 01.01.2023 

 
1 „riziko ohrozujúce udržateľnosť“ je environmentálna alebo sociálna udalosť alebo stav alebo udalosť alebo stav 
v oblasti riadenia a správy, ktoré by mohli mať skutočný alebo potenciálny zásadný negatívny vplyv na hodnotu 
investície 
2 „faktory udržateľnosti“ sú environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv 
a boj proti korupcii a úplatkárstvu 
3 tvorcovia finančných nástrojov nie sú účastníkom finančného trhu tak, ako je definované v článku 2 ods. 1 
Nariadenia SFDR a finančný nástroj distribuovaný Spoločnosťou nie je finančným produktom tak, ako je definované 
v článku 2 ods. 12 Nariadenia SFDR 


