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Този показател дава възможност на компании с различни
размери да се сравняват в рамките на даден сектор.
Стойностите зависят до голяма степен от индустрията, в
която съответната компания извършва своята дейност.
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Схемата илюстрира разпределението на компаниите според
рейтинг ЕАМ ESG за фонда и общата инвестиционна вселена.
Рейтингите ЕАМ ESG за фонда и общата инвестиционна
вселена представляват среднопретеглени стойности на
рейтингите на притежаваните компании.
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ТОП 5 АВОАРИ
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Порнография

Независимост на съвета (%)

Надзорният съвет може да се счита за независим, когато
никой от неговите членове няма бизнес или лични
отношения с компанията или с нейния управителен съвет,
които биха могли да доведат до съществен конфликтна
интереси и следователно, да окажат влияние върху
поведението на този член.

E

Нарушения на човешките права

Ефективно използване на ресурсите

100%

S

Противоречиви бизнес практики

Кожи с косъма навън

G

G

Детски труд
Противоречиво поведение спрямо
околната среда

Корпоративно управление (G)

S

Корпоративно управление
Зелени генни технологии

70

Този преглед дава броя на компаниите, включени във фонда
и общата инвестиционна вселена, в които нашите
проучвателни агенции са установили случаи на нарушаване
на трудовите права. В тази оценка агенциите базират
своите констатации на стандарти на Международната
организация по труда (МОТ) с фокус върху детския труд,
дискриминацията, здравето на служителите, стандарти на
веригата на доставка и как по принцип организацията се
отнася към трудовите права.
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Този документ е рекламен материал. Всички данни са с източник от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Нашите
езици за комуникация са немски и английски.
Проспектът за UCITS (включително всякакви изменения в него) се публикува в Amtsblatt zur Wiener Zeitung в съответствие с
разпоредбите на InvFG 2011 в най-актуалната му версия. Информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG е изготвена за
алтернативните инвестиционни фондове (АИФ), управлявани от ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset
Management GmbH и RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. съгласно разпоредбите на AIFMG във връзка с InvFG 2011.
Проспектът на фонда, Информацията за инвеститорите съгласно § 21 AIFMG и документа за ключови инвеститори /KID са
публикувани в актуалните им варианти на уебсайт: www.erste-am.com или могат да бъдат получени безплатно в най-актуалните
им варианти от офиса на дружеството за управление и офиса на банката-попечител. Точната дата на най-актуалната публикация
на проспекта на фонда, езиците, на които е наличен документът за ключовите инвеститори и всякакви допълнителни места, от
които могат да бъдат получавани документи, са публикувани на уебсайт: www.erste-am.com.
Настоящият документ служи като допълнителна информация за нашите инвеститори и се основава на знанията на персонала,
отговорен за неговото изготвяне към момента на изготвянето му. Нашите анализи и заключения са общи по характер и не
отчитат индивидуалните потребности на нашите инвеститори от гледна точка на печалби, данъчно облагане и апетит към риск.
Миналите резултати не са надежден показател за бъдещите резултати на фонда.
Настоящият документ не представлява финансов анализ. Той не е изготвен в съответствие със законодателството за
насърчаване на независимостта на инвестиционните изследвания и не е предмет на забраната за търговия след
разпространението на инвестиционното изследване.
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