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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΕΡΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SFDR) ΑΡΘΡΟ 
10 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 20%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Μόλις ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

κρίνει ότι μια εταιρεία πληροί τα ΠΚΔ κριτήρια του χαρτοφυλακίου που περιγράφονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

διενεργεί συμπληρωματική ανάλυση των παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης μεμονωμένων εταιρειών καθώς και μιας σειράς 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων που μπορεί να διαφοροποιούνται σε επίπεδο κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, 

τομέων και στρατηγικών. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον 

εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς 

πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του 

προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα 

επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 

εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού 

καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται 

παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του 

χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 80% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 
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GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η 

Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους 

αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια 

που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των 

ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση.  Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 10%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 
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εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας. 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 20%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 
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ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας. 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι δεσμεύσεις θα παρακολουθούνται με τη χρήση εσωτερικών συστημάτων και συστημάτων τρίτων 

μερών.  Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset 

Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 

δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα 

περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ 

συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ 

που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια 

που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των 

ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση.  Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 
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GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 10%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας. 

 Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 20%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Μόλις ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

κρίνει ότι μια εταιρεία πληροί τα ΠΚΔ κριτήρια του χαρτοφυλακίου που περιγράφονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

διενεργεί συμπληρωματική ανάλυση των παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης μεμονωμένων εταιρειών καθώς και μιας σειράς 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων που μπορεί να διαφοροποιούνται σε επίπεδο κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, 

τομέων και στρατηγικών. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον 

εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς 

πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του 
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προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα 

επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 

εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού 

καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται 

παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του 

χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η 

Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους 
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αποκλεισμού.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια 

που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των 

ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση.  Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η 

Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους 

αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια 

που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των 

ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση.  Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 
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GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 10%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 35%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 
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της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας. 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 35%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 
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GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας. 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 20%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Μόλις ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

κρίνει ότι μια εταιρεία πληροί τα ΠΚΔ κριτήρια του χαρτοφυλακίου που περιγράφονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

διενεργεί συμπληρωματική ανάλυση των παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης μεμονωμένων εταιρειών καθώς και μιας σειράς 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων που μπορεί να διαφοροποιούνται σε επίπεδο κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, 

τομέων και στρατηγικών. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον 

εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς 

πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του 

προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα 

επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 

εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού 

καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται 

παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του 

χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας. 
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Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 35%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας. 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 80%. Το χαρτοφυλάκιο επιδιώκει τη δημιουργία θετικού 

περιβαλλοντικού αντίκτυπου επενδύοντας σε εταιρείες που παρέχουν λύσεις που οδηγούν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, λόγω 

της εναρμόνισής τους με βασικά θέματα που συνδέονται με την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Εκτός από την εφαρμογή 
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των κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε 

παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της 

συνολικής επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 

ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων 

επενδύσεων, καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.   
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Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η 

Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους 

αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια 

που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των 

ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση.  Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η 

Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους 

αποκλεισμού.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια 

που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των 

ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση.  Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας.  



 

TITLE 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 14 
 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Αυτό το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η 

Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους 

αποκλεισμού.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια 

που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των 

ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση.  Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global Future Health Care Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 35%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 
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προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας. 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Emerging Markets Equity Ex-China Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 35%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων.  Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 
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αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS China A-Share Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 10%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, 

καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με 

την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον 

αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, 



 

TITLE 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 17 
 

κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που 

εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της 

επενδυτικής διαδικασίας 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 35%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία 

επενδύοντας σε εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμβάλλουν στην αποσύνδεση της οικονομίας από τον άνθρακα με 

την παραγωγή, τη μεταφορά ή/και τη διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή 

των κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε 

παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της 

συνολικής επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 

ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων.  Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και 

κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης [do not do significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων 

επενδύσεων, καθώς και ποιοτικά μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται στην επένδυση σε εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συμβάλλουν στην αποσύνδεση της οικονομίας από 

τον άνθρακα με την παραγωγή, τη μεταφορά ή/και τη διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια που διενεργεί ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τους 

παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής 

διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό 

των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας. 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 
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GS China Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η 

Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους 

αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια 

που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των 

ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση.  Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 
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φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 80% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό 

στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση 

ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε 

για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 80% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό 
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στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση 

ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε 

για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 60% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό 

στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση 

ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε 

για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  
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Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 50% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό 

στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση 

ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε 

για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

 

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ·όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός 

από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες 

ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να 

προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για 

επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου 

τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management 

για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 

ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του 

προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα 

επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 

εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού 

καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 75% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές 

δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των 

προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν 

πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα 

δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και 

περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι 

πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η 

αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (ii) τον 

καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, όπως ορίζεται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που 

ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις 

παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος 

σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον 

δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το 

χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 
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φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 75% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (ii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα 

της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας 

όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει στόχους σε επίπεδο χαρτοφυλακίου·όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 75% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται στον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές 
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δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των 

προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν 

πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα 

δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και 

περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι 

πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η 

αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει στόχους σε επίπεδο χαρτοφυλακίου·όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 75% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται στον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές 

δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των 

προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν 

πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα 

δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και 

περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι 

πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η 

αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 
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Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει στόχους σε επίπεδο χαρτοφυλακίου·όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 75% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. . Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και 

θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και 

τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του 

χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων 

γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το 

χαρτοφυλάκιο συνίστανται στον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές 

πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των 

προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν 

πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα 

δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και 

περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι 

πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η 

αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (ii) τον 

καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, όπως ορίζεται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που 
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ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις 

παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος 

σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον 

δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το 

χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 60% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (ii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα 

της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας 

όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω.  Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 
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παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες. 

Τουλάχιστον το 65% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό 

στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση 

ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε 

για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 65% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. . Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και 

θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και 

τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του 

χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων 

γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το 

χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον 

καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη 

συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η 
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διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του 

παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, 

ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η 

αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ 

αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 65% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. . Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και 

θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και 

τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του 

χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων 

γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το 

χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον 

καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη 

συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η 

διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του 

παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, 

ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η 

αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ 

αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 
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Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (ii) τον 

καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, όπως ορίζεται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που 

ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις 

παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος 

σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον 

δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το 

χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 80% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (ii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα 

της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας 

όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

 Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει στόχους σε επίπεδο χαρτοφυλακίου·όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 
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κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 70% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται στον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές 

δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των 

προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν 

πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα 

δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και 

περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι 

πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η 

αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ, όπως ορίζεται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της 

βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και 

τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην 

πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 

ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το 
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χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και 

κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 80% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από (i) ελέγχους αποκλεισμού, (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ. Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 

ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να 

βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να 

παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους 

παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της 

βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε 

θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ, όπως ορίζεται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της 

βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και 

τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην 

πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 

ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και 

κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 55% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από (i) ελέγχους αποκλεισμού, (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ. Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 

ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να 
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βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να 

παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους 

παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της 

βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε 

θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ, όπως ορίζεται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της 

βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και 

τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην 

πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 

ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και 

κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 35% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από (i) ελέγχους αποκλεισμού, (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ. Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 

ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να 

βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να 

παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους 

παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της 

βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε 

θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 
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Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 50% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό 

στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση 

ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε 

για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας. 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο 
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χαρτοφυλακίου, όπως ορίζεται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής 

ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι 

κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική 

ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 55% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από (i) ελέγχους αποκλεισμού, (ii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του 

Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις 

για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών 

που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης 

βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ·όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός 

από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες 

ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να 

προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για 

επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου 

τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management 

για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε 

ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του 

προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα 

επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 

εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού 
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καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 80% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. . Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και 

θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και 

τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του 

χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων 

γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το 

χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων 

για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ 

η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί 

του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. 

Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις 

χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ 

αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος.  Οι παραδοσιακοί θεμελιώδεις παράγοντες που μπορεί να εξετάζει ο Σύμβουλος Επενδύσεων σε μη δεσμευτική βάση 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μόχλευση, τα κέρδη, την αξία της επιχείρησης, τις τάσεις του κλάδου και μακροοικονομικούς 

παράγοντες. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων.  Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.   

Τουλάχιστον το 50% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, όπως επισημαίνεται παραπάνω. . Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό 
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στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Η αξιολόγηση 

ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων.  Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.  Η αξιολόγηση και προώθηση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε 

για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ, όπως ορίζεται παρακάτω.  Σκοπός του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι επίσης να συνεργάζεται με εταιρικούς 

εκδότες οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, έχουν υποεκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια.  

Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων.  Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.   

Τουλάχιστον το 70% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, όπως επισημαίνεται παραπάνω. . Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από (i) ελέγχους αποκλεισμού, (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ.  Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 

ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να 

βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να 

παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους 

παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της 

βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων.  Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε 

θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.  Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022.  Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 



 

TITLE 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 37 
 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ, όπως ορίζεται παρακάτω. Σκοπός του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι επίσης να συνεργάζεται με εταιρικούς 

εκδότες οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, έχουν υποεκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια.  

Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων.  Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.   

Τουλάχιστον το 70% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, όπως επισημαίνεται παραπάνω. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από (i) ελέγχους αποκλεισμού, (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ.  Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 

ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να 

βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να 

παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους 

παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της 

βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων.  Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε 

θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.  Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική 

σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις του άρθρου 8 το 2022.  Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση 

σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ, όπως ορίζεται παρακάτω. Σκοπός του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι επίσης να συνεργάζεται με εταιρικούς 

εκδότες οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, έχουν υποεκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια.  

Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 
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αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων.  Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.  

Τουλάχιστον το 70% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, όπως επισημαίνεται παραπάνω. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από (i) ελέγχους αποκλεισμού, (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ.  Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 

ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να 

βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να 

παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους 

παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της 

βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων.  Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε 

θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.  Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022.  Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ, όπως ορίζεται παρακάτω.  Σκοπός του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι επίσης να συνεργάζεται με εταιρικούς 

εκδότες οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, έχουν υποεκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια.  

Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων.  Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, όπως επισημαίνεται παραπάνω. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ.  Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 
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ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να 

βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να 

παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους 

παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της 

βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων.  Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε 

θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.  Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ, όπως ορίζεται παρακάτω.  Σκοπός του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι επίσης να συνεργάζεται με εταιρικούς 

εκδότες οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, έχουν υποεκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια.  

Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων.  Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, όπως επισημαίνεται παραπάνω. . Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από (i) ελέγχους αποκλεισμού, (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ.  Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 

ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να 

βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να 

παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους 

παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της 

βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων.  Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε 

θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.  Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022.  Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 
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περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ, όπως ορίζεται παρακάτω. Σκοπός του Διαχειριστή Επενδύσεων είναι επίσης να συνεργάζεται με εταιρικούς 

εκδότες οι οποίοι, κατά τη γνώμη του Διαχειριστή Επενδύσεων, έχουν υποεκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια.  

Το κατώτατο όριο συμμετοχής σε αυτό το θέμα ορίζεται κατά την παρούσα περίοδο σε 10% (δηλαδή, διοικητικά συμβούλια στα 

οποία το ποσοστό συμμετοχής γυναικών είναι μικρότερο από 10% δεν πληρούν το κατώτατο όριο), αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει 

κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή Επενδύσεων, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους μετόχους. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων.  

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών 

κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, όπως επισημαίνεται παραπάνω. . Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από (i) ελέγχους αποκλεισμού, (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ.  Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά 

ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να 

βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να 

παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους 

παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της 

βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων.  Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε 

θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.  Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022.  Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές 

αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου που ορίζονται παρακάτω.  Εκτός από την εφαρμογή των 
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κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας 

συγκεκριμένος τίτλος σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να 

αξιολογήσει τον δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού 

εισοδήματος.  Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό 

και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη 

ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.  

Τουλάχιστον το 50% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, όπως επισημαίνεται παραπάνω. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) ελέγχους αποκλεισμού· (ii) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (iii) τον καθορισμό 

στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Η αξιολόγηση 

ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων.  Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο 

πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο.  Η αξιολόγηση και προώθηση της 

αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε 

για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022.  Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά και, παρότι δεν έχει ως στόχο του αειφόρο 

επένδυση, θα έχει ελάχιστο ποσοστό αειφόρων επενδύσεων της τάξης του 2%. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια 

προσέγγιση σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, 

η οποία περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε άλλους 

παράγοντες στο πλαίσιο της ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό να προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος ή/και τομέας 

είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της 

Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που 

ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις 

εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman 

Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την 

αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων 

κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις 

κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες 

δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη μέσω της εφαρμογής της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης [do not do 
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significant harm (DNSH)] που περιγράφεται παραπάνω για τον προσδιορισμό των βιώσιμων επενδύσεων, καθώς και ποιοτικά 

μέσω της επενδυτικής προσέγγισης του χαρτοφυλακίου. 

Υπό κανονικές συνθήκες, αναμένεται γενικά ότι η κατανομή του ενεργητικού που προβλέπεται γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο μπορεί να 

ανέρχεται σε 70% του καθαρού ενεργητικού, το οποίο εναρμονίζεται (μέσω της υιοθέτησης ενός πλαισίου για τις εν λόγω 

κατανομές) με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των 

κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman 

Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους 

αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η δέουσα επιμέλεια που διενεργείται από το 

χαρτοφυλάκιο θα εξαρτάται από τη φύση των υποκείμενων επενδύσεων, ιδίως αν διακρατούν άμεσα τίτλους ή επιτρεπόμενα 

αμοιβαία κεφάλαια. Όσον αφορά τα επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια, ο Σύμβουλος Επενδύσεων στηρίζεται στη διενέργεια 

δέουσας επιμέλειας των υποκείμενων τίτλων από τους βασικούς διαχειριστές αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας. 

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Το χαρτοφυλάκιο προωθεί ορισμένα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, επενδύοντας ένα μέρος του ενεργητικού σε ορισμένα επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία: 

ενσωματώνουν κατώτατα όρια αποκλεισμού βάσει εσόδων ή/και προωθούν ορισμένα θέματα ΠΚΔ ή/και περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, τη διακυβέρνηση και εργασιακά ζητήματα. Ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει τα κριτήρια ΠΚΔ σε δεσμευτική βάση στην επενδυτική του διαδικασία. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών 

κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.  

Υπό κανονικές συνθήκες, αναμένεται γενικά ότι η κατανομή του ενεργητικού που προβλέπεται γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο μπορεί να 

ανέρχεται σε 50% του καθαρού ενεργητικού που κατανέμεται στα επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία εναρμονίζονται (μέσω 

της υιοθέτησης ενός πλαισίου στα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια) με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από την επένδυση ενός μέρους του ενεργητικού σε ορισμένα επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία: 

ενσωματώνουν κατώτατα όρια αποκλεισμού βάσει εσόδων ή/και προωθούν ορισμένα θέματα ΠΚΔ ή/και περιβαλλοντικά και 
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κοινωνικά χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, τη διακυβέρνηση και εργασιακά ζητήματα. Ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων στηρίζεται στις πηγές δεδομένων, τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας δεδομένων 

και της επεξεργασίας δεδομένων από τους βασικούς διαχειριστές αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων. Όταν υπάρχουν κενά στα 

δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να συμπληρωθούν με πληροφορίες από αποκλειστική έρευνα και επικοινωνία, αυτές οι 

επενδύσεις δεν περιλαμβάνονται στο ποσοστό του ενεργητικού που δεσμεύεται για την προώθηση των περιβαλλοντικών ή 

κοινωνικών χαρακτηριστικών. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων στηρίζεται επίσης στη διενέργεια δέουσας επιμέλειας για τους 

υποκείμενους τίτλους από τους βασικούς διαχειριστές αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και στη συνεργασία με τις εταιρείες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Το χαρτοφυλάκιο προωθεί ορισμένα περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, επενδύοντας ένα μέρος του ενεργητικού σε ορισμένα επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία: 

ενσωματώνουν κατώτατα όρια αποκλεισμού βάσει εσόδων ή/και προωθούν ορισμένα θέματα ΠΚΔ ή/και περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, τη διακυβέρνηση και εργασιακά ζητήματα. Ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει τα κριτήρια ΠΚΔ σε δεσμευτική βάση στην επενδυτική του διαδικασία. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών 

κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.  

Υπό κανονικές συνθήκες, αναμένεται γενικά ότι η κατανομή του ενεργητικού που προβλέπεται γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο μπορεί να 

ανέρχεται σε 30% του καθαρού ενεργητικού που κατανέμεται στα επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία εναρμονίζονται (μέσω 

της υιοθέτησης ενός πλαισίου στα εν λόγω αμοιβαία κεφάλαια) με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από την επένδυση ενός μέρους του ενεργητικού σε ορισμένα επιτρεπόμενα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία: 

ενσωματώνουν κατώτατα όρια αποκλεισμού βάσει εσόδων ή/και προωθούν ορισμένα θέματα ΠΚΔ ή/και περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, τη διακυβέρνηση και εργασιακά ζητήματα. Ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων στηρίζεται στις πηγές δεδομένων, τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ποιότητας δεδομένων 

και της επεξεργασίας δεδομένων από τους βασικούς διαχειριστές αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων. Όταν υπάρχουν κενά στα 

δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να συμπληρωθούν με πληροφορίες από αποκλειστική έρευνα και επικοινωνία, αυτές οι 

επενδύσεις δεν περιλαμβάνονται στο ποσοστό του ενεργητικού που δεσμεύεται για την προώθηση των περιβαλλοντικών ή 

κοινωνικών χαρακτηριστικών. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων στηρίζεται επίσης στη διενέργεια δέουσας επιμέλειας για τους 

υποκείμενους τίτλους από τους βασικούς διαχειριστές αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και στη συνεργασία με τις εταιρείες 

που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 
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Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στην ποσοτική επενδυτική του διαδικασία, όπως 

ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) τη χρήση κλιματικών μετρήσεων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κλιματικής μετάβασης όπως ορίζεται στη συνέχεια, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ, όπως ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί επίσης να αξιολογεί τις εταιρείες στις οποίες γίνονται 

επενδύσεις με βάση ορισμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και δείκτες σχετικούς με τη διακυβέρνηση, μέσω της 

διαδικασίας επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή και της διαδικασίας συγκρότησης χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Με βάση ιστορικά δεδομένα, αναμένεται ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα 

περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι 

δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset 

Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 

δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από (i) τη χρήση κλιματικών 

μετρήσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου κλιματικής μετάβασης, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Οι παράγοντες ΠΚΔ ενσωματώνονται στην επιλογή μετοχών από τη βάση προς την 

κορυφή και στις διαδικασίες συγκρότησης χαρτοφυλακίου, δεδομένης της άποψης ότι οι παράγοντες ΠΚΔ μπορούν να επηρεάσουν 

τις επιδόσεις και το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων. Στο πνεύμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του Συμβούλου Επενδύσεων 

για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες ενεργού συμμετοχής που 

συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη των ομάδων επένδυσης.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στην ποσοτική επενδυτική του διαδικασία, όπως 

ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) τη χρήση κλιματικών μετρήσεων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κλιματικής μετάβασης όπως ορίζεται στη συνέχεια, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ, όπως ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί επίσης να αξιολογεί τις εταιρείες στις οποίες γίνονται 
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επενδύσεις με βάση ορισμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και δείκτες σχετικούς με τη διακυβέρνηση, μέσω της 

διαδικασίας επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή και της διαδικασίας συγκρότησης χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Με βάση ιστορικά δεδομένα, αναμένεται ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα 

περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι 

δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset 

Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 

δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από (i) τη χρήση κλιματικών 

μετρήσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου κλιματικής μετάβασης, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Οι παράγοντες ΠΚΔ ενσωματώνονται στην επιλογή μετοχών από τη βάση προς την 

κορυφή και στις διαδικασίες συγκρότησης χαρτοφυλακίου, δεδομένης της άποψης ότι οι παράγοντες ΠΚΔ μπορούν να επηρεάσουν 

τις επιδόσεις και το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων. Στο πνεύμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του Συμβούλου Επενδύσεων 

για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες ενεργού συμμετοχής που 

συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη των ομάδων επένδυσης.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στην ποσοτική επενδυτική του διαδικασία, όπως 

ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) τη χρήση κλιματικών μετρήσεων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κλιματικής μετάβασης όπως ορίζεται στη συνέχεια, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ, όπως ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί επίσης να αξιολογεί τις εταιρείες στις οποίες γίνονται 

επενδύσεις με βάση ορισμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και δείκτες σχετικούς με τη διακυβέρνηση, μέσω της 

διαδικασίας επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή και της διαδικασίας συγκρότησης χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Με βάση ιστορικά δεδομένα, αναμένεται ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα 

περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι 
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δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset 

Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 

δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από (i) τη χρήση κλιματικών 

μετρήσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου κλιματικής μετάβασης, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Οι παράγοντες ΠΚΔ ενσωματώνονται στην επιλογή μετοχών από τη βάση προς την 

κορυφή και στις διαδικασίες συγκρότησης χαρτοφυλακίου, δεδομένης της άποψης ότι οι παράγοντες ΠΚΔ μπορούν να επηρεάσουν 

τις επιδόσεις και το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων. Στο πνεύμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του Συμβούλου Επενδύσεων 

για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες ενεργού συμμετοχής που 

συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη των ομάδων επένδυσης.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στην ποσοτική επενδυτική του διαδικασία, όπως 

ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) τη χρήση κλιματικών μετρήσεων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κλιματικής μετάβασης όπως ορίζεται στη συνέχεια, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ, όπως ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί επίσης να αξιολογεί τις εταιρείες στις οποίες γίνονται 

επενδύσεις με βάση ορισμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και δείκτες σχετικούς με τη διακυβέρνηση, μέσω της 

διαδικασίας επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή και της διαδικασίας συγκρότησης χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Με βάση ιστορικά δεδομένα, αναμένεται ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα 

περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι 

δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset 

Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 

δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από (i) τη χρήση κλιματικών 

μετρήσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου κλιματικής μετάβασης, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Οι παράγοντες ΠΚΔ ενσωματώνονται στην επιλογή μετοχών από τη βάση προς την 

κορυφή και στις διαδικασίες συγκρότησης χαρτοφυλακίου, δεδομένης της άποψης ότι οι παράγοντες ΠΚΔ μπορούν να επηρεάσουν 
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τις επιδόσεις και το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων. Στο πνεύμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του Συμβούλου Επενδύσεων 

για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες ενεργού συμμετοχής που 

συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη των ομάδων επένδυσης.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στην ποσοτική επενδυτική του διαδικασία, όπως 

ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) τη χρήση κλιματικών μετρήσεων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κλιματικής μετάβασης όπως ορίζεται στη συνέχεια, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ, όπως ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί επίσης να αξιολογεί τις εταιρείες στις οποίες γίνονται 

επενδύσεις με βάση ορισμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και δείκτες σχετικούς με τη διακυβέρνηση, μέσω της 

διαδικασίας επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή και της διαδικασίας συγκρότησης χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Με βάση ιστορικά δεδομένα, αναμένεται ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα 

περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι 

δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset 

Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 

δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από (i) τη χρήση κλιματικών 

μετρήσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου κλιματικής μετάβασης, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Οι παράγοντες ΠΚΔ ενσωματώνονται στην επιλογή μετοχών από τη βάση προς την 

κορυφή και στις διαδικασίες συγκρότησης χαρτοφυλακίου, δεδομένης της άποψης ότι οι παράγοντες ΠΚΔ μπορούν να επηρεάσουν 

τις επιδόσεις και το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων. Στο πνεύμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του Συμβούλου Επενδύσεων 

για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες ενεργού συμμετοχής που 

συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη των ομάδων επένδυσης.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στην ποσοτική επενδυτική του διαδικασία, όπως 

ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) τη χρήση κλιματικών μετρήσεων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κλιματικής μετάβασης όπως ορίζεται στη συνέχεια, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ, όπως ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί επίσης να αξιολογεί τις εταιρείες στις οποίες γίνονται 

επενδύσεις με βάση ορισμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και δείκτες σχετικούς με τη διακυβέρνηση, μέσω της 

διαδικασίας επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή και της διαδικασίας συγκρότησης χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Με βάση ιστορικά δεδομένα, αναμένεται ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα 

περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι 

δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset 

Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 

δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από (i) τη χρήση κλιματικών 

μετρήσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου κλιματικής μετάβασης, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Οι παράγοντες ΠΚΔ ενσωματώνονται στην επιλογή μετοχών από τη βάση προς την 

κορυφή και στις διαδικασίες συγκρότησης χαρτοφυλακίου, δεδομένης της άποψης ότι οι παράγοντες ΠΚΔ μπορούν να επηρεάσουν 

τις επιδόσεις και το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων. Στο πνεύμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του Συμβούλου Επενδύσεων 

για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες ενεργού συμμετοχής που 

συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη των ομάδων επένδυσης.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στην ποσοτική επενδυτική του διαδικασία, όπως 

ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) τη χρήση κλιματικών μετρήσεων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κλιματικής μετάβασης όπως ορίζεται στη συνέχεια, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ, όπως ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί επίσης να αξιολογεί τις εταιρείες στις οποίες γίνονται 

επενδύσεις με βάση ορισμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και δείκτες σχετικούς με τη διακυβέρνηση, μέσω της 

διαδικασίας επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή και της διαδικασίας συγκρότησης χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 
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τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Με βάση ιστορικά δεδομένα, αναμένεται ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα 

περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι 

δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset 

Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 

δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από (i) τη χρήση κλιματικών 

μετρήσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου κλιματικής μετάβασης, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Οι παράγοντες ΠΚΔ ενσωματώνονται στην επιλογή μετοχών από τη βάση προς την 

κορυφή και στις διαδικασίες συγκρότησης χαρτοφυλακίου, δεδομένης της άποψης ότι οι παράγοντες ΠΚΔ μπορούν να επηρεάσουν 

τις επιδόσεις και το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων. Στο πνεύμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του Συμβούλου Επενδύσεων 

για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες ενεργού συμμετοχής που 

συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη των ομάδων επένδυσης.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει τα 

κριτήρια ΠΚΔ σε δεσμευτική βάση στην επενδυτική του διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών κριτηρίων ΠΚΔ που 

περιγράφονται παραπάνω. 

Τουλάχιστον το 97% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 
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ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η ομάδα 

επιλογής εξωτερικών διαχειριστών έχει αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ανάλυση των χαρτοφυλακίων με βάση 

πολλά κριτήρια για τον εντοπισμό κινδύνων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινδύνων, ιστορικών αντιπαραθέσεων 

και συμπεριφοράς, κινδύνων από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικού κινδύνου, κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των υποσυμβούλων ή των εξωτερικών διαχειριστών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

 Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει τα 

κριτήρια ΠΚΔ σε δεσμευτική βάση στην επενδυτική του διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 

ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και 

κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών 

κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.  

Τουλάχιστον το 97% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η ομάδα 

επιλογής εξωτερικών διαχειριστών έχει αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ανάλυση των χαρτοφυλακίων με βάση 

πολλά κριτήρια για τον εντοπισμό κινδύνων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινδύνων, ιστορικών αντιπαραθέσεων 

και συμπεριφοράς, κινδύνων από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικού κινδύνου, κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των υποσυμβούλων ή των εξωτερικών διαχειριστών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 
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περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει τα 

κριτήρια ΠΚΔ σε δεσμευτική βάση στην επενδυτική του διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 

ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και 

κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών 

κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.  

Τουλάχιστον το 97% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η ομάδα 

επιλογής εξωτερικών διαχειριστών έχει αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ανάλυση των χαρτοφυλακίων με βάση 

πολλά κριτήρια για τον εντοπισμό κινδύνων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινδύνων, ιστορικών αντιπαραθέσεων 

και συμπεριφοράς, κινδύνων από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικού κινδύνου, κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των υποσυμβούλων ή των εξωτερικών διαχειριστών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει τα 

κριτήρια ΠΚΔ σε δεσμευτική βάση στην επενδυτική του διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 
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ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και 

κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών 

κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.  

Τουλάχιστον το 97% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η ομάδα 

επιλογής εξωτερικών διαχειριστών έχει αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ανάλυση των χαρτοφυλακίων με βάση 

πολλά κριτήρια για τον εντοπισμό κινδύνων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινδύνων, ιστορικών αντιπαραθέσεων 

και συμπεριφοράς, κινδύνων από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικού κινδύνου, κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των υποσυμβούλων ή των εξωτερικών διαχειριστών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει τα 

κριτήρια ΠΚΔ σε δεσμευτική βάση στην επενδυτική του διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 

ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και 

κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών 

κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.  

Τουλάχιστον το 97% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 



 

TITLE 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 53 
 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η ομάδα 

επιλογής εξωτερικών διαχειριστών έχει αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ανάλυση των χαρτοφυλακίων με βάση 

πολλά κριτήρια για τον εντοπισμό κινδύνων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινδύνων, ιστορικών αντιπαραθέσεων 

και συμπεριφοράς, κινδύνων από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικού κινδύνου, κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των υποσυμβούλων ή των εξωτερικών διαχειριστών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει τα 

κριτήρια ΠΚΔ σε δεσμευτική βάση στην επενδυτική του διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την 

αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των 

παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά 

τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια 

ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον 

εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους 

δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το 

χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και 

κοινωνικούς πυλώνες. Οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά μέσω της εφαρμογής των δεσμευτικών 

κριτηρίων ΠΚΔ που περιγράφονται παραπάνω.  

Τουλάχιστον το 97% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

συνίστανται σε ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της 

εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η 

ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει 

ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η ομάδα 

επιλογής εξωτερικών διαχειριστών έχει αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ανάλυση των χαρτοφυλακίων με βάση 

πολλά κριτήρια για τον εντοπισμό κινδύνων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινδύνων, ιστορικών αντιπαραθέσεων 

και συμπεριφοράς, κινδύνων από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικού κινδύνου, κατά περίπτωση. Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των υποσυμβούλων ή των εξωτερικών διαχειριστών που εκπροσωπούνται στα 

χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής 

διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 



 

TITLE 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 54 
 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, η οποία 

περιλαμβάνει ελέγχους αποκλεισμού, όπως ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ που ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς 

θεμελιώδεις παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό την αξιολόγηση της συνολικής 

επιχειρηματικής ποιότητας και αποτίμησης, καθώς και των δυνητικών κινδύνων. Το χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική 

προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων 

και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές 

διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης 

της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την 

επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει 

διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο 

εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς 

πυλώνες.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η 

Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις 

κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι 

μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται σε ελέγχους 

αποκλεισμού.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.  Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα.  Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης.  Παράλληλα με την οικονομική δέουσα επιμέλεια 

που διενεργεί ο Σύμβουλος Επενδύσεων, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιολογεί επίσης τον αντίκτυπο των κινδύνων και των 

ευκαιριών που συνδέονται με τους παράγοντες ΠΚΔ στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας, κατά περίπτωση.  Η αξιολόγηση και 

προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που 

διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών αποτελεί βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο.  

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στη βασική επενδυτική του διαδικασία, όπως ορίζεται 

στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (ii) τον 

καθορισμό στόχων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, όπως ορίζεται παρακάτω. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ που 

ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να ενσωματώσει παράγοντες ΠΚΔ σε παραδοσιακούς θεμελιώδεις 
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παράγοντες στο πλαίσιο της βασικής ερευνητικής του διαδικασίας με σκοπό: (i) να προσδιορίσει αν ένας συγκεκριμένος τίτλος 

σταθερού εισοδήματος ή/και τομέας είναι κατάλληλος και έχει ελκυστική αποτίμηση για επενδύσεις και (ii) να αξιολογήσει τον 

δυνητικό αντίκτυπό του στην πιστοληπτική ποιότητα και στα περιθώρια ενός συγκεκριμένου τίτλου σταθερού εισοδήματος. Το 

χαρτοφυλάκιο αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση παραβατών των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές 

διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη 

φορολογική συμμόρφωση. Η παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή 

αποκλειστικής προσέγγισης για τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που 

επισημαίνονται από εξωτερικούς παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου 

παραβατών παγκόσμιων προτύπων. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες 

βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Τουλάχιστον το 75% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα 

αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων 

μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, 

τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της 

GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο 

αποτελούνται από: (i) αποκλεισμούς με βάση αποκλειστικές αξιολογήσεις ΠΚΔ· (ii) τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο 

χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε 

σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων 

ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων 

ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς 

τρίτους παρόχους για να καλύψει τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Η αξιολόγηση ΠΚΔ αποτελεί βασική συνιστώσα 

της βασικής ανάλυσης του Συμβούλου Επενδύσεων. Οι πρακτικές ΠΚΔ αξιολογούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής διαδικασίας 

όποτε θεωρούνται ουσιώδεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η αξιολόγηση και προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης μεταξύ των 

εταιρειών και των εκδοτών που εκπροσωπούνται στα χαρτοφυλάκια που διαχειριζόμαστε για λογαριασμό των επενδυτών πελατών 

μας αποτελεί επίσης βασικό τμήμα της επενδυτικής διαδικασίας μας.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να εφαρμόζει και να 

προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») ζητήματα παρακολουθώντας τις επιδόσεις του 

ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακού δείκτη αναφοράς Solactive ISS ESG Developed Markets USD NTR (ο 

«Δείκτης») που εφαρμόζει παραμέτρους ΠΚΔ στην οικεία διαδικασία συγκρότησης του δείκτη, όπως περιγράφεται παρακάτω. Ο 

δείκτης διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που παρατίθενται για τους 

ευθυγραμμισμένους με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 

2020/1818 της 17ης Ιουλίου 2020 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά ελάχιστα πρότυπα για ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την κλιματική μετάβαση και ευθυγραμμισμένους 

με τη συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς.  Ο πάροχος του δείκτη αξιολογεί την τήρηση χρηστής διακυβέρνησης 

από τις εταιρείες μέσω της εφαρμογής των αποκλεισμών που προκύπτουν από την έρευνα βάσει κανόνων στο πλαίσιο της 

μεθοδολογίας δείκτη που περιγράφεται παραπάνω.  Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις 

στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες. 

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ.  Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα 

μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της 

εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά 
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του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική 

κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων 

ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται στην παρακολούθηση των επιδόσεων του ευθυγραμμισμένου με τη συμφωνία του 

Παρισιού ενωσιακού δείκτη αναφοράς Solactive ISS ESG Developed Markets USD NTR (ο «Δείκτης») που συμπληρώνει τις 

παραμέτρους ΠΚΔ στην οικεία διαδικασία συγκρότησης του δείκτη. Ο διαχειριστής του δείκτη αντλεί εξωτερικά τα δεδομένα που 

χρησιμοποιούνται για τη συγκρότηση του δείκτη από την Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων 

στηρίζεται στις υποκείμενες μεθοδολογίες και τις πηγές δεδομένων του διαχειριστή του δείκτη και, συνεπώς, δεν ασκεί κανένα 

έλεγχο επί των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών που προωθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο ως επακόλουθο της παρακολούθησης του δείκτη.  Πριν από τη συνεργασία με 

τον διαχειριστή του δείκτη, ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα διενεργήσει δέουσα επιμέλεια σχετικά με τον διαχειριστή του δείκτη με 

σκοπό να αξιολογήσει τη διακυβέρνηση, τις πολιτικές και διαδικασίες του, τους ελέγχους και την τήρηση αρχείων, εφόσον 

συνδέονται με τον δείκτη.  Στο πνεύμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, 

καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες ενεργού συμμετοχής που συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης 

παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη των ομάδων επένδυσής μας.  

Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί τον δείκτη, όπως περιγράφεται παραπάνω.   

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση.  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων επιδιώκει να εφαρμόζει και να 

προωθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») ζητήματα παρακολουθώντας τις επιδόσεις του δείκτη 

FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond (ο «Δείκτης») που εφαρμόζει παραμέτρους ΠΚΔ 

στην οικεία διαδικασία συγκρότησης του δείκτη μέσω της εφαρμογής κριτηρίων διαλογής αποκλεισμών, όπως περιγράφεται 

παρακάτω. Τα εταιρικά ομόλογα που διακρατεί το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 

σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ελέγχους στο δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας, όπως περιγράφεται στην επενδυτική πολιτική 

στο συμπλήρωμα.  Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ελέγχων ΠΚΔ για τα εταιρικά ομόλογα, ο πάροχος δείκτη αξιολογεί την εκ 

μέρους των εταιρειών τήρηση κριτηρίων χρηστής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές 

σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση στο επίπεδο των εταιρειών στις οποίες γίνονται επενδύσεις.  

Αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους 

περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες.   

Τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ.  Οι δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα 

μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της 

εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά 

του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική 

κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων 

ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο συνίστανται στην παρακολούθηση των επιδόσεων του δείκτη FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced 

Euro Investment-Grade Corporate Bond (ο «Δείκτης») που συμπληρώνει τις παραμέτρους ΠΚΔ στην οικεία διαδικασία 

συγκρότησης του δείκτη. Ο διαχειριστής του δείκτη αντλεί εξωτερικά τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τη συγκρότηση του 

δείκτη από την Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Ο Διαχειριστής Επενδύσεων στηρίζεται στις υποκείμενες μεθοδολογίες 

και τις πηγές δεδομένων του διαχειριστή του δείκτη και, συνεπώς, δεν ασκεί κανένα έλεγχο επί των πηγών δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών ή/και κοινωνικών χαρακτηριστικών που προωθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο 

ως επακόλουθο της παρακολούθησης του δείκτη.  Πριν από τη συνεργασία με τον διαχειριστή του δείκτη, ο Διαχειριστής 

Επενδύσεων θα διενεργήσει δέουσα επιμέλεια σχετικά με τον διαχειριστή του δείκτη με σκοπό να αξιολογήσει τη διακυβέρνηση, τις 

πολιτικές και διαδικασίες του, τους ελέγχους και την τήρηση αρχείων, εφόσον συνδέονται με τον δείκτη.  Στο πνεύμα της 

ολοκληρωμένης προσέγγισης για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες 

ενεργού συμμετοχής που συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη 

των ομάδων επένδυσής μας.  
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Το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί τον δείκτη, όπως περιγράφεται παραπάνω.   

Το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις 

του άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της 

γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 

Το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων εφαρμόζει μια προσέγγιση σε 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) ζητήματα στην ποσοτική επενδυτική του διαδικασία, όπως 

ορίζεται στη συνέχεια (τα «Κριτήρια ΠΚΔ»). Αυτή αποτελείται από: (i) τη χρήση κλιματικών μετρήσεων για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου κλιματικής μετάβασης όπως ορίζεται στη συνέχεια, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Εκτός από την εφαρμογή των κριτηρίων 

ΠΚΔ, όπως ορίζονται παραπάνω, ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί επίσης να αξιολογεί τις εταιρείες στις οποίες γίνονται 

επενδύσεις με βάση ορισμένους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες και δείκτες σχετικούς με τη διακυβέρνηση, μέσω της 

διαδικασίας επιλογής μετοχών από τη βάση προς την κορυφή και της διαδικασίας συγκρότησης χαρτοφυλακίου. Το χαρτοφυλάκιο 

αξιοποιεί την αποκλειστική προσέγγιση της Goldman Sachs Asset Management για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση παραβατών 

των παγκόσμιων κανόνων και εκδοτών που ενδέχεται να εμπλέκονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διακυβέρνησης, ειδικότερα όσον 

αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. Η 

παγκόσμια ομάδα διαχείρισης της Goldman Sachs Asset Management θα επιδιώκει την εφαρμογή αποκλειστικής προσέγγισης για 

τον εντοπισμό, την επανεξέταση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση εταιρειών που επισημαίνονται από εξωτερικούς 

παρόχους δεδομένων βάσει διαφόρων κριτηρίων για την κατάρτιση αποκλειστικού καταλόγου παραβατών παγκόσμιων προτύπων. 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους περιβαλλοντικούς 

ή/και κοινωνικούς πυλώνες.  

Με βάση ιστορικά δεδομένα, αναμένεται ότι κατά μέσο όρο τουλάχιστον το 90% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα 

περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την εφαρμογή των κριτηρίων ΠΚΔ. Οι 

δείκτες βιωσιμότητας του χαρτοφυλακίου θα μετρώνται και θα αξιολογούνται σε συνεχή βάση. Η Goldman Sachs Asset 

Management χρησιμοποιεί συστήματα ιδιόκτητα της εταιρείας και τρίτων μερών για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 

δεσμευτικά περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες 

γραμμές επενδύσεων σύμφωνα με την πολιτική κατευθυντήριων γραμμών της GSAM για τις επενδύσεις. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των κριτηρίων ΠΚΔ γι’ αυτό το χαρτοφυλάκιο αποτελούνται από (i) τη χρήση κλιματικών 

μετρήσεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου κλιματικής μετάβασης, (ii) ελέγχους αποκλεισμού. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

αξιοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη συμπλήρωση της εσωτερικής έρευνας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων. Ενώ η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων ΠΚΔ συνεχίζουν να βελτιώνονται, ο 

Σύμβουλος Επενδύσεων δεν πιστεύει ότι επί του παρόντος υπάρχει ένας πάροχος δεδομένων ΠΚΔ που να παρουσιάζει ολιστικά 

τα πιο χρήσιμα υποκείμενα δεδομένα. Επομένως, ο Σύμβουλος Επενδύσεων αξιοποιεί πολλούς τρίτους παρόχους για να καλύψει 

τις διάφορες ανάγκες και περιπτώσεις χρήσης. Οι παράγοντες ΠΚΔ ενσωματώνονται στην επιλογή μετοχών από τη βάση προς την 

κορυφή και στις διαδικασίες συγκρότησης χαρτοφυλακίου, δεδομένης της άποψης ότι οι παράγοντες ΠΚΔ μπορούν να επηρεάσουν 

τις επιδόσεις και το προφίλ κινδύνου των επενδύσεων. Στο πνεύμα της ολοκληρωμένης προσέγγισης του Συμβούλου Επενδύσεων 

για την υπεύθυνη διαχείριση και τις επενδύσεις, καταβάλλονται δυναμικές, παγκόσμιες προσπάθειες ενεργού συμμετοχής που 

συνδυάζουν το όραμα μιας αφοσιωμένης παγκόσμιας ομάδας διαχείρισης με την πραγματογνωμοσύνη των ομάδων επένδυσης.  

Δεν έχει καθοριστεί κανένας δείκτης αναφοράς με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών ή κοινωνικών χαρακτηριστικών που 

προωθεί το χαρτοφυλάκιο. 

Η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου περιλαμβάνει μια δήλωση ότι τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, εκπληρώθηκαν κατά την 

περίοδο αναφοράς. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΟΕΕ 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων προωθεί περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά διασφαλίζοντας ότι το χαρτοφυλάκιο πραγματοποιεί επενδύσεις σε υποκείμενα αμοιβαία κεφάλαια 

επικεντρωμένα στη δημιουργία μετρήσιμου θετικού αντίκτυπου στους στόχους της κλιματικής μετάβασης ή/και της ανάπτυξης 



 

TITLE 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 58 
 

χωρίς αποκλεισμούς. Για να αξιολογηθεί η συμβατότητα μιας δυνητικής επένδυσης με όσα ορίζονται παραπάνω, ο Όμιλος AIMS 

ως μέρος του Συμβούλου Επενδύσεων, θα προβεί σε μια αξιολόγηση της δυνητικής επένδυσης του χαρτοφυλακίου. Ο Διαχειριστής 

Επενδύσεων διενεργεί έλεγχο δέουσας επιμέλειας για να αξιολογήσει τη διακυβέρνηση του πιθανού διαχειριστή προτού λάβει 

οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Μέσω αυτής της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, ο Σύμβουλος Επενδύσεων συλλέγει 

πληροφορίες για τις πρακτικές του διαχειριστή σε σχέση με τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την αμοιβή του 

προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση με σκοπό να αξιολογήσει αν η εταιρεία ακολουθεί πρακτικής χρηστής 

διακυβέρνησης. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους 

περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες. 

Τουλάχιστον το 95% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Μετά την επένδυση, ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα παρακολουθεί τη συνεχή συμβατότητα κάθε επένδυσης 

του χαρτοφυλακίου με τα σχετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά θέματα, και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίζει 

τους κατάλληλους βασικούς δείκτες επιδόσεων για κάθε εφαρμοστέο θέμα που σχετίζεται με την επένδυση. Ανάλογα με τη φύση 

και τη λήξη του έργου, μπορούν να χρησιμοποιούνται ένας ή περισσότεροι βασικοί δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση της επίτευξης 

καθενός από τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν. Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων χρησιμοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ή 

κοινωνικών χαρακτηριστικών των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων των 

χαρτοφυλακίων με πολλούς διαχειριστές στηρίζεται σε εξωτερικές πηγές δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεδομένων 

από τον βασικό διαχειριστή και τρίτους παρόχους δεδομένων για τη μεθοδολογία, την αρτιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων. Η 

ομάδα επιλογής εναλλακτικών διαχειριστών έχει αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ανάλυση των χαρτοφυλακίων 

με βάση πολλά κριτήρια για τον εντοπισμό κινδύνων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινδύνων, ιστορικών 

αντιπαραθέσεων και συμπεριφοράς, κινδύνων από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικού κινδύνου, κατά περίπτωση. 

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων συνεργάζεται με τους εξωτερικούς διαχειριστές των υποκείμενων χαρτοφυλακίων και στηρίζεται στους 

βασικούς διαχειριστές αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων για να συνεργαστεί με τις εταιρείες των υποκείμενων χαρτοφυλακίων τους.  

Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένος δείκτης ως δείκτης αναφοράς για τον προσδιορισμό του αν αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν 

εναρμονίζεται με τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί. 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις του 

άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το Χαρτοφυλάκιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, 

εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΟΕΕ 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Το Χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά πραγματοποιώντας επενδύσεις χαρτοφυλακίου σύμφωνα με μια θεματική προσέγγιση στο πλαίσιο της οποίας όλες 

οι επενδύσεις του χαρτοφυλακίου, τη στιγμή της επένδυσης, θα είναι, κατά την άποψη του Συμβούλου Επενδύσεων, συμβατικές με 

θέματα της κλιματικής μετάβασης όπως, μεταξύ άλλων, η καθαρή ενέργεια, οι βιώσιμες μεταφορές, οι υπηρεσίες οικοσυστημάτων, 

τρόφιμα και γεωργία, απόβλητα και υλικά, ή θέματα ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς όπως υγεία, εκπαίδευση και 

χρηματοπιστωτική ένταξη. Το Χαρτοφυλάκιο θα δίνει έμφαση στη συγκρότηση ενός χαρτοφυλακίου που θα περιλαμβάνει περίπου 

20 έως 25 συνεπενδύσεις στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου που θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους διαχειριστές του 

χαρτοφυλακίου, παρότι το Χαρτοφυλάκιο μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερες ή λιγότερες επενδύσεις από τις συνεπενδύσεις. Ο 

Διαχειριστής Επενδύσεων διενεργεί έλεγχο δέουσας επιμέλειας για να αξιολογήσει τη διακυβέρνηση του πιθανού διαχειριστή 

προτού λάβει οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Μέσω αυτής της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 

συλλέγει πληροφορίες για τις πρακτικές του διαχειριστή σε σχέση με τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την 

αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση με σκοπό να αξιολογήσει αν η εταιρεία ακολουθεί πρακτικής χρηστής 

διακυβέρνησης. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους 

περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες. 

Τουλάχιστον το 95% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Μετά την επένδυση, ο Σύμβουλος Επενδύσεων θα παρακολουθεί τη συνεχή συμβατότητα κάθε επένδυσης 

του χαρτοφυλακίου με τα σχετικά περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά θέματα, και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίζει 

τους κατάλληλους βασικούς δείκτες επιδόσεων για κάθε εφαρμοστέο θέμα που σχετίζεται με την επένδυση. Ανάλογα με τη φύση 

και τη λήξη του έργου, μπορούν να χρησιμοποιούνται ένας ή περισσότεροι βασικοί δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση της επίτευξης 

καθενός από τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν. Ο Σύμβουλος 
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Επενδύσεων χρησιμοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ή 

κοινωνικών χαρακτηριστικών των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου.  Ο Σύμβουλος Επενδύσεων 

στηρίζεται σε εξωτερικές πηγές δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεδομένων από τον βασικό διαχειριστή και τρίτους 

παρόχους δεδομένων για τη μεθοδολογία, την αρτιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων έχει 

αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ανάλυση των χαρτοφυλακίων με βάση πολλά κριτήρια για τον εντοπισμό 

κινδύνων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινδύνων, ιστορικών αντιπαραθέσεων και συμπεριφοράς, κινδύνων από 

τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικού κινδύνου, κατά περίπτωση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων μπορεί να 

συνεργάζεται με τους εξωτερικούς διαχειριστές χαρτοφυλακίων που επενδύουν παράλληλα, με σκοπό τη συνεργασία με τις 

υποκείμενες εταιρείες στις οποίες γίνονται επενδύσεις. 

Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένος δείκτης ως δείκτης αναφοράς για τον προσδιορισμό του αν αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν 

εναρμονίζεται με τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί. 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις του 

άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το Χαρτοφυλάκιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, 

εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΟΕΕ 

Αυτό το χαρτοφυλάκιο προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά αλλά δεν έχει ως στόχο βιώσιμες επενδύσεις και δεν 

δεσμεύεται να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε βιώσιμη επένδυση. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων προωθεί περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά πραγματοποιώντας επενδύσεις του χαρτοφυλακίου που αποσκοπούν στην παγίδευση άνθρακα, επενδύοντας σε 

δραστηριότητες όπως έργα αναδάσωσης, βελτιωμένη διαχείριση υφιστάμενων δασών και διατήρηση των φυσικών δασών. Σε 

περιστασιακή βάση, το Χαρτοφυλάκιο μπορεί επίσης να κάνει επενδύσεις εστιασμένες σε άλλες λύσεις που βασίζονται στη φύση. Ο 

Διαχειριστής Επενδύσεων διενεργεί έλεγχο δέουσας επιμέλειας για να αξιολογήσει τη διακυβέρνηση του πιθανού διαχειριστή 

προτού λάβει οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Μέσω αυτής της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας, ο Διαχειριστής Επενδύσεων 

συλλέγει πληροφορίες για τις πρακτικές του διαχειριστή σε σχέση με τις ορθές δομές διαχείρισης, τις εργασιακές σχέσεις, την 

αμοιβή του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση με σκοπό να αξιολογήσει αν η εταιρεία ακολουθεί πρακτικής χρηστής 

διακυβέρνησης. Αυτό το χαρτοφυλάκιο εξετάζει τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες βιωσιμότητας σε όλους τους 

περιβαλλοντικούς ή/και κοινωνικούς πυλώνες. 

Τουλάχιστον το 95% των επενδύσεων θα είναι εναρμονισμένο με τα περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί 

αυτό το χαρτοφυλάκιο. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων θα συνεργάζεται με αξιόπιστες μη κυβερνητικές οργανώσεις για τη στήριξη της 

δέουσας επιμέλειας παραγόντων ΠΚΔ και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου του χαρτοφυλακίου. Όλα τα έργα αντιστάθμισης άνθρακα 

πρέπει να χρησιμοποιούν αυστηρά πρότυπα για να διασφαλίζουν την προσθετικότητα (δηλαδή καθαρή μείωση των εκπομπών 

πέραν της μείωσης που θα είχε προκύψει ούτως ή άλλως ελλείψει δεδομένης δραστηριότητας ή έργου) κάτι που το χαρτοφυλάκιο 

προτίθεται να πράξει ακολουθώντας κορυφαία πρωτόκολλα αντιστάθμισης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 

συνεργαζόμενο με ΜΚΟ για τη διατήρηση της φύσης για την αξιολόγηση έργων αντιστάθμισης άνθρακα. Ανάλογα με τη φύση και τη 

λήξη του έργου, μπορούν να χρησιμοποιούνται ένας ή περισσότεροι βασικοί δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση της επίτευξης 

καθενός από τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν. Ο Σύμβουλος 

Επενδύσεων χρησιμοποιεί εξωτερικές πηγές δεδομένων για τη μέτρηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών ή 

κοινωνικών χαρακτηριστικών των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Ο Σύμβουλος Επενδύσεων των 

χαρτοφυλακίων με πολλούς διαχειριστές στηρίζεται σε εξωτερικές πηγές δεδομένων συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεδομένων 

από τον βασικό διαχειριστή και τρίτους παρόχους δεδομένων για τη μεθοδολογία, την αρτιότητα και την ακρίβεια των δεδομένων. Η 

ομάδα επιλογής εξωτερικών διαχειριστών έχει αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων που επιτρέπει την ανάλυση των χαρτοφυλακίων με 

βάση πολλά κριτήρια για τον εντοπισμό κινδύνων ΠΚΔ, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών κινδύνων, ιστορικών 

αντιπαραθέσεων και συμπεριφοράς, κινδύνων από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και κλιματικού κινδύνου, κατά περίπτωση. 

Ο Σύμβουλος Επενδύσεων συνεργάζεται με τους εξωτερικούς διαχειριστές των υποκείμενων χαρτοφυλακίων και στηρίζεται στους 

βασικούς διαχειριστές αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων για να συνεργαστεί με τις εταιρείες των υποκείμενων χαρτοφυλακίων τους.  

Δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένος δείκτης ως δείκτης αναφοράς για τον προσδιορισμό του αν αυτό το χρηματοπιστωτικό προϊόν 

εναρμονίζεται με τα περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί. 

Το παρόν χαρτοφυλάκιο είτε παρουσίασε είτε επικαιροποίησε την επενδυτική του στρατηγική σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις του 

άρθρου 8 το 2022. Επομένως, η ετήσια έκθεση του 2022 θα περιλαμβάνει μια δήλωση σχετικά με τον βαθμό κατά τον οποίο τα 
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περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά που προωθεί αυτό το Χαρτοφυλάκιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της γνωστοποίησης, 

εκπληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. 

 

 


