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

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 20% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Gdy Doradca inwestycyjny stwierdzi, że spółka spełnia kryteria Portfela w 

zakresie ESG, jak opisano powyżej, przeprowadzi dodatkową analizę elementów ładu korporacyjnego poszczególnych spółek oraz 

szeregu czynników środowiskowych i społecznych, które mogą się różnić w zależności od klas aktywów, sektorów i strategii. Portfel 

wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne 

standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do 

solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. 

Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia 

autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych 

dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten 

Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub 

społecznych. Czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń 

poważnych szkód” (Do No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu 

jakościowym przy zastosowaniu podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 80% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 
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społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management 

wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi 

Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w 

celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje 

zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  

Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca 

danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny 

korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Oprócz finansowej 

analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia 

również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu inwestycyjnego.  Ocena i promowanie skutecznego 

zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest 

kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników fundamentalnych w ramach procesu analizy fundamentalnej, 

aby dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 
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środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 20% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 
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społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Zobowiązania te będą monitorowane za wykorzystaniem systemów wewnętrznych i zewnętrznych.  Wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne 

i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w 

wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia 

kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła 

danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  Chociaż 

dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych 

ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta 

z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Oprócz finansowej analizy due 

diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również 

wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu inwestycyjnego.  Ocena i promowanie skutecznego zarządzania 

wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym 

elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników fundamentalnych w ramach procesu analizy fundamentalnej, 

aby dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 
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wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. 

 Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 20% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Gdy Doradca inwestycyjny stwierdzi, że spółka spełnia kryteria Portfela w 

zakresie ESG, jak opisano powyżej, przeprowadzi dodatkową analizę elementów ładu korporacyjnego poszczególnych spółek oraz 

szeregu czynników środowiskowych i społecznych, które mogą się różnić w zależności od klas aktywów, sektorów i strategii. Portfel 

wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne 

standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do 

solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. 

Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia 

autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych 

dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten 

Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub 

społecznych. Czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń 

poważnych szkód” (Do No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu 

jakościowym przy zastosowaniu podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management 

wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi 

Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w 

celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji wykluczających.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje 

zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  

Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca 

danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny 

korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Oprócz finansowej 

analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia 

również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu inwestycyjnego.  Ocena i promowanie skutecznego 

zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest 

kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management 

wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi 

Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w 

celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje 

zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  

Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca 
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danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny 

korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Oprócz finansowej 

analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia 

również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu inwestycyjnego.  Ocena i promowanie skutecznego 

zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest 

kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 35% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 
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wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników fundamentalnych w ramach procesu analizy fundamentalnej, 

aby dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 35% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników fundamentalnych w ramach procesu analizy fundamentalnej, 

aby dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 
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inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 20% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Gdy Doradca inwestycyjny stwierdzi, że spółka spełnia kryteria Portfela w 

zakresie ESG, jak opisano powyżej, przeprowadzi dodatkową analizę elementów ładu korporacyjnego poszczególnych spółek oraz 

szeregu czynników środowiskowych i społecznych, które mogą się różnić w zależności od klas aktywów, sektorów i strategii. Portfel 

wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne 

standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do 

solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. 

Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia 

autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych 

dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten 

Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub 

społecznych. Czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń 

poważnych szkód” (Do No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu 

jakościowym przy zastosowaniu podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 35% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników fundamentalnych w ramach procesu analizy fundamentalnej, 

aby dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

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

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 80% w zrównoważonych inwestycjach. Portfel dąży do wywierania pozytywnego wpływu na środowisko poprzez 

inwestowanie w przedsiębiorstwa, które oferują rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój w zakresie środowiska, ze względu 

na ich dostosowanie do głównych tematów dotyczących rozwiązywania problemów środowiskowych. Oprócz zastosowania wyżej 

wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w 

ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również 

potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny 

podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, 

w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i 

przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset 

Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które 

zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów 

naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla 

filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej 

opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak 

również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu podejścia inwestycyjnego Portfela. 
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Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

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

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management 

wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi 

Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w 

celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje 

zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  

Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca 

danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny 

korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Oprócz finansowej 

analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia 

również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu inwestycyjnego.  Ocena i promowanie skutecznego 

zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest 

kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management 

wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi 

Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w 

celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji wykluczających.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje 

zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  

Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca 

danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny 

korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Oprócz finansowej 

analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia 

również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu inwestycyjnego.  Ocena i promowanie skutecznego 

zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest 

kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się 

do dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management 

wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi 

Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w 

celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji wykluczających.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje 

zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  

Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca 
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danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny 

korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Oprócz finansowej 

analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia 

również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu inwestycyjnego.  Ocena i promowanie skutecznego 

zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest 

kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

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

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 35% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników fundamentalnych w ramach procesu analizy fundamentalnej, 

aby dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

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

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 35% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 
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wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników fundamentalnych w ramach procesu analizy fundamentalnej, 

aby dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy.  Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

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

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 10% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników fundamentalnych w ramach procesu analizy fundamentalnej, 

aby dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 
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bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, 

Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu 

inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach 

zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

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

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 35% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny poprzez inwestowanie w przedsiębiorstwa z 

sektora energii odnawialnej, które przyczyniają się do dekarbonizacji gospodarki poprzez generowanie, produkcję, przekazywanie 

i/lub dystrybucję energii odnawialnej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy.  Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki 

zrównoważonego rozwoju (PAI) są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do 

No Significant Harm, „DNSH”) w celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu 

podejścia inwestycyjnego Portfela. 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela polega na inwestowaniu w spółki 

z branży energii odnawialnej, które przyczyniają się do dekarbonizacji gospodarki poprzez wytwarzanie, produkcję, przesył i/lub 

dystrybucję energii odnawialnej.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych 

badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, 

Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia 

najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby 

zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Oprócz finansowej analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę 

inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w 

ramach procesu inwestycyjnego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest kluczowym elementem procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 
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Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS China Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management 

wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi 

Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w 

celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje 

zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  

Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca 

danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny 

korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Oprócz finansowej 

analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia 

również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu inwestycyjnego.  Ocena i promowanie skutecznego 

zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest 

kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

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

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 

docelowe poziomy portfela określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 
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zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 80% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające, (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny 

wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi 

aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał 

obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z 

tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. 

Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach 

procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania 

wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest 

również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 

docelowe poziomy portfela określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 80% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające, (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny 

wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi 

aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał 

obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z 

tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. 

Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach 

procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania 
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wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest 

również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 

docelowe poziomy portfela określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 60% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające, (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny 

wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi 

aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał 

obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z 

tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. 

Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach 

procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania 

wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest 

również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 

docelowe poziomy portfela określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 
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może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 50% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające, (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny 

wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi 

aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał 

obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z 

tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. 

Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach 

procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania 

wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest 

również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

 

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z wyłączeń opartych na 

autorskich ratingach ESG, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy 

podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie 

wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru 

wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i 

oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie 

zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania 

pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman 

Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania 

firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę 

podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego 

rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 75% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 
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bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje wyłączenia oparte na 

autorskich ratingach ESG. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań 

nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, 

Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia 

najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby 

zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy 

inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka 

kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi 

zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG oraz (ii) docelowe poziomy portfela 

określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do 

tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier 

wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich 

potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 75% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) wyłączenia oparte 

na autorskich ratingach ESG oraz (ii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w 

celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 
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Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z docelowych poziomów 

portfela, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 75% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z docelowych 

poziomów portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy 

inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka 

kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi 

zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z docelowych poziomów 

portfela, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 
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odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 75% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z docelowych 

poziomów portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy 

inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka 

kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi 

zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

oświadczenie w zakresie stopnia, w jakim w okresie sprawozdawczym zostały spełnione aspekty środowiskowe lub społeczne 

promowane przez ten Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z docelowych poziomów 

portfela, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 75% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. . Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z docelowych 

poziomów portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy 
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inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka 

kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi 

zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG oraz (ii) docelowe poziomy portfela 

określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do 

tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier 

wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich 

potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 60% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) wyłączenia oparte 

na autorskich ratingach ESG oraz (ii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w 

celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 
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społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 

docelowe poziomy portfela określone poniżej.  Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych. 

Co najmniej 65% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające, (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny 

wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi 

aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał 

obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z 

tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. 

Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach 

procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania 

wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest 

również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 

docelowe poziomy portfela określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  
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Co najmniej 65% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. . Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające, (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny 

wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi 

aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał 

obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z 

tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. 

Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach 

procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania 

wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest 

również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 

docelowe poziomy portfela określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 65% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. . Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające, (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny 

wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi 

aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał 

obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z 

tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. 

Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach 

procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania 

wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest 

również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  
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Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG oraz (ii) docelowe poziomy portfela 

określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do 

tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier 

wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich 

potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 80% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) wyłączenia oparte 

na autorskich ratingach ESG oraz (ii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w 

celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

 Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z docelowych poziomów 

portfela, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 
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inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 70% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z docelowych 

poziomów portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy 

inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka 

kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi 

zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, jak 

określono poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do 

tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier 

wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich 

potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 80% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła 

danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż 
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dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych 

ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta 

z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym 

elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są 

uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów 

reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym 

elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, jak 

określono poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do 

tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier 

wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich 

potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 55% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła 

danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż 

dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych 

ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta 

z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym 

elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są 

uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów 

reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym 

elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 
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Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, jak 

określono poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do 

tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier 

wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich 

potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 35% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła 

danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż 

dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych 

ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta 

z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym 

elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są 

uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów 

reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym 

elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 

docelowe poziomy portfela określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 
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zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 50% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające, (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny 

wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi 

aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał 

obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z 

tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. 

Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach 

procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania 

wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest 

również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) docelowe poziomy portfela określone poniżej. 

Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych 

czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier wartościowy 

stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego 

wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje autorskie podejście 

Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy 

mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, 

relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania 

(Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, 

przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych 

kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki 

dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 55% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje 

wykluczające oraz (ii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu 

uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 
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portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z wyłączeń opartych na 

autorskich ratingach ESG, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy 

podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie 

wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru 

wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i 

oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie 

zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania 

pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman 

Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania 

firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę 

podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego 

rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 80% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. . Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje autorskie ratingi ESG. 

Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub 

społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, 

aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W 

związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i 

przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są 

oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie 

skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych 

klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 
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docelowe poziomy portfela określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 

określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu.  

Tradycyjne czynniki podstawowe, które Doradca inwestycyjny może uznać na zasadzie niewiążącej, obejmują m.in. dźwignię 

finansową, zyski, wartość przedsiębiorstwa, tendencje branżowe i czynniki makroekonomiczne. Portfel wykorzystuje autorskie 

podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy.  Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.   

Co najmniej 50% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel, jak wspomniano powyżej. . Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman 

Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami 

środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych 

GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje wykluczające, (ii) 

wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne 

źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  Chociaż 

dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych 

ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta 

z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Ocena ESG jest podstawowym 

elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego.  Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są 

uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego.  Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów 

reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym 

elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Zarządzający inwestycjami wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej (kryteria ESG). Składa 

się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, jak 

określono poniżej.  Zarządzający inwestycjami zamierza także zaangażować się we współpracę z emitentami korporacyjnymi, 

którzy jego zdaniem posiadają niewystarczającą reprezentację kobiet w swoich zarządach.  Portfel wykorzystuje autorskie 

podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy.  Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.   

Co najmniej 70% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel, jak wspomniano powyżej. . Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman 

Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami 

środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych 



 

TYTUŁ 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 33 
 

GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) 

wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu 

uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego.  Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego.  Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii.  W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Zarządzający inwestycjami wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej (kryteria ESG). Składa 

się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, jak 

określono poniżej. Zarządzający inwestycjami zamierza także zaangażować się we współpracę z emitentami korporacyjnymi, 

którzy jego zdaniem posiadają niewystarczającą reprezentację kobiet w swoich zarządach.  Portfel wykorzystuje autorskie 

podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy.  Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.   

Co najmniej 70% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel, jak wspomniano powyżej. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman 

Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami 

środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych 

GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) 

wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu 

uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego.  Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego.  Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby 

jego strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii.  W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie 

zawierało informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono 

w art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 



 

TYTUŁ 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 34 
 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Zarządzający inwestycjami wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej (kryteria ESG). Składa 

się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, jak 

określono poniżej. Zarządzający inwestycjami zamierza także zaangażować się we współpracę z emitentami korporacyjnymi, 

którzy jego zdaniem posiadają niewystarczającą reprezentację kobiet w swoich zarządach.  Portfel wykorzystuje autorskie 

podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy.  Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.  

Co najmniej 70% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel, jak wspomniano powyżej. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman 

Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami 

środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych 

GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) 

wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu 

uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego.  Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego.  Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii.  W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Zarządzający inwestycjami wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej (kryteria ESG). Składa 

się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, jak 

określono poniżej.  Zarządzający inwestycjami zamierza także zaangażować się we współpracę z emitentami korporacyjnymi, 

którzy jego zdaniem posiadają niewystarczającą reprezentację kobiet w swoich zarządach.  Portfel wykorzystuje autorskie 

podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy.  Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.   
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Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel, jak wspomniano powyżej. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman 

Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami 

środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych 

GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) 

wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu 

uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego.  Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego.  Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Zarządzający inwestycjami wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej (kryteria ESG). Składa 

się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, jak 

określono poniżej.  Zarządzający inwestycjami zamierza także zaangażować się we współpracę z emitentami korporacyjnymi, 

którzy jego zdaniem posiadają niewystarczającą reprezentację kobiet w swoich zarządach.  Portfel wykorzystuje autorskie 

podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy.  Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel, jak wspomniano powyżej. . Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman 

Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami 

środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych 

GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) 

wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu 

uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego.  Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego.  Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  
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Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii.  W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Zarządzający inwestycjami wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej (kryteria ESG). Składa 

się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, jak 

określono poniżej. Zarządzający inwestycjami zamierza także zaangażować się we współpracę z emitentami korporacyjnymi, 

którzy jego zdaniem posiadają niewystarczającą reprezentację kobiet w swoich zarządach.  Próg zaangażowania w tym zakresie 

został obecnie ustalony na poziomie 10% (tj. zarządy, w których mniej niż 10% członków to kobiety, spadają poniżej progu). 

Jednakże może on ulec zmianie według uznania Zarządzającego inwestycjami bez uprzedniego powiadomienia Posiadaczy 

tytułów uczestnictwa. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny 

podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, 

w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i 

przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset 

Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które 

zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów 

naruszających globalne normy.  Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) 

w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących 

kryteriów ESG przedstawionych powyżej.   

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel, jak wspomniano powyżej. . Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman 

Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami 

środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych 

GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje wykluczające oraz (ii) 

wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu 

uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego.  Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego.  Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii.  W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) weryfikacje wykluczające; (ii) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG; (iii) 

docelowe poziomy portfela określone poniżej.  Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny 

może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) 
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określenia, czy dany papier wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby 

inwestycji oraz (ii) oceny ich potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu.  

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych.  PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG 

przedstawionych powyżej.  

Co najmniej 50% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel, jak wspomniano powyżej. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman 

Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami 

środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych 

GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) weryfikacje wykluczające, (ii) 

wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG, (iii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne 

źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  Chociaż 

dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych 

ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta 

z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Ocena ESG jest podstawowym 

elementem analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego.  Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są 

uznawane za istotne dla ryzyka kredytowego.  Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów 

reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym 

elementem naszego procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii.  W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ten Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne i chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje, będzie miał 

minimalny udział 2% w zrównoważonych inwestycjach. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz stosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do innych czynników w ramach procesu analizy, dążąc do ustalenia, czy dany papier 

wartościowy i/lub sektor wpisuje się w założenia inwestycyjne i jest atrakcyjnie wyceniony. Portfel wykorzystuje autorskie podejście 

Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy 

mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, 

relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania 

(Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, 

przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych 

kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki 

dla czynników zrównoważonego rozwoju dla filarów środowiskowych i/lub społecznych. Czynniki zrównoważonego rozwoju (PAI) 

są uwzględniane poprzez zastosowanie wyżej opisanej zasady „nie czyń poważnych szkód” (Do No Significant Harm, „DNSH”) w 

celu określenia zrównoważonych inwestycji, jak również w ujęciu jakościowym przy zastosowaniu podejścia inwestycyjnego 

Portfela. 

W normalnych okolicznościach oczekuje się, że alokacja aktywów planowana dla tego Portfela może obejmować 70% aktywów 

netto, dopasowanych (poprzez przyjęcie ram dla takich alokacji) do środowiskowych i/lub społecznych aspektów promowanych 

przez ten Portfel, a mianowicie zastosowanie kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i 
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oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności 

z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką 

wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z 

weryfikacji wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych 

badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, 

Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia 

najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby 

zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Analiza due diligence przeprowadzana w ramach portfela będzie zależała od 

charakteru inwestycji bazowych, w szczególności od tego, czy są to bezpośrednio posiadane papiery wartościowe czy Dozwolone 

fundusze. W przypadku tych ostatnich, Doradca Inwestycyjny jest zależny od zarządzających tymi Funduszami, którzy 

przeprowadzają analizy due diligence bazowych papierów wartościowych. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród 

spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również 

kluczowym elementem naszego procesu inwestycyjnego. 

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Portfel promuje również pewne aspekty środowiskowe i społeczne poprzez 

inwestowanie części aktywów w Dozwolone fundusze, które: uwzględniają progi wykluczające oparte na przychodach i/lub promują 

niektóre tematy ESG i/lub aspekty środowiskowe i społeczne, w tym między innymi dotyczące ryzyka klimatycznego, zarządzania i 

kwestii pracowniczych. Doradca inwestycyjny wdraża Kryteria ESG do swojego procesu inwestycyjnego na zasadzie wiążącej. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych. PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG 

przedstawionych powyżej.  

W normalnych okolicznościach oczekuje się, że alokacja aktywów planowana dla tego Portfela może obejmować alokację 50% 

aktywów netto w Dozwolone fundusze, dopasowane (poprzez przyjęcie ram dla takich funduszy) do środowiskowych i/lub 

społecznych aspektów promowanych przez ten Portfel, a mianowicie zastosowanie kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego 

rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne 

systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych 

inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla 

tego portfela obejmuje inwestowanie części aktywów w niektóre Dozwolone fundusze, które: uwzględniają progi wykluczające 

oparte na przychodach i/lub promują niektóre tematy ESG i/lub aspekty środowiskowe i społeczne, w tym między innymi dotyczące 

ryzyka klimatycznego, zarządzania i kwestii pracowniczych. Doradca Inwestycyjny jest zależny od źródeł danych, środków 

podejmowanych w celu zapewnienia jakości danych oraz przetwarzania danych przez zarządzających tymi Funduszami. W 

przypadku luk w danych, których nie można uzupełnić informacjami pochodzącymi z badań własnych i zaangażowania, inwestycje 

te nie są uwzględniane w proporcji aktywów, które zobowiązane są promować aspekty środowiskowe lub społeczne. Doradca 

Inwestycyjny jest również zależny od zarządzających tymi Funduszy w zakresie przeprowadzania badań due diligence bazowych 

papierów wartościowych i zaangażowania w spółki portfelowe.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 
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GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Portfel promuje również pewne aspekty środowiskowe i społeczne poprzez 

inwestowanie części aktywów w Dozwolone fundusze, które: uwzględniają progi wykluczające oparte na przychodach i/lub promują 

niektóre tematy ESG i/lub aspekty środowiskowe i społeczne, w tym między innymi dotyczące ryzyka klimatycznego, zarządzania i 

kwestii pracowniczych. Doradca inwestycyjny wdraża Kryteria ESG do swojego procesu inwestycyjnego na zasadzie wiążącej. 

Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających 

globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w 

odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do 

wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez 

zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne 

normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych. PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG 

przedstawionych powyżej.  

W normalnych okolicznościach oczekuje się, że alokacja aktywów planowana dla tego Portfela może obejmować alokację 30% 

aktywów netto w Dozwolone fundusze, dopasowane (poprzez przyjęcie ram dla takich funduszy) do środowiskowych i/lub 

społecznych aspektów promowanych przez ten Portfel, a mianowicie zastosowanie kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego 

rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne 

systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych 

inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla 

tego portfela obejmuje inwestowanie części aktywów w niektóre Dozwolone fundusze, które: uwzględniają progi wykluczające 

oparte na przychodach i/lub promują niektóre tematy ESG i/lub aspekty środowiskowe i społeczne, w tym między innymi dotyczące 

ryzyka klimatycznego, zarządzania i kwestii pracowniczych. Doradca Inwestycyjny jest zależny od źródeł danych, środków 

podejmowanych w celu zapewnienia jakości danych oraz przetwarzania danych przez zarządzających tymi Funduszami. W 

przypadku luk w danych, których nie można uzupełnić informacjami pochodzącymi z badań własnych i zaangażowania, inwestycje 

te nie są uwzględniane w proporcji aktywów, które zobowiązane są promować aspekty środowiskowe lub społeczne. Doradca 

Inwestycyjny jest również zależny od zarządzających tymi Funduszy w zakresie przeprowadzania badań due diligence bazowych 

papierów wartościowych i zaangażowania w spółki portfelowe.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w ilościowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Składa 

się on z następujących elementów: (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem, jak określono poniżej oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może również oceniać spółki, w które dokonano inwestycji, pod kątem niektórych wskaźników społecznych, 

środowiskowych i dotyczących zarządzania poprzez podstawowy proces doboru aktywów i tworzenia portfela. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Na podstawie danych historycznych oczekuje się, że średnio minimum 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów 

środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki 
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zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne 

i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w 

wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia 

kryteriów ESG dla tego portfela obejmuje (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia 

wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale 

się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy 

uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych 

dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Aspekty ESG są włączone w proces selekcji akcji i budowy 

portfela, biorąc pod uwagę przekonanie, że czynniki ESG mogą wpływać na wyniki i profil ryzyka inwestycji. Zgodnie z przyjętym 

przez Doradcę inwestycyjnego zintegrowanym podejściem do zarządzania i inwestowania, podejmowane są intensywne działania 

na rzecz globalnego zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. zarządzania (Global Stewardship Team) z 

doświadczeniem zespołów inwestycyjnych.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w ilościowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Składa 

się on z następujących elementów: (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem, jak określono poniżej oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może również oceniać spółki, w które dokonano inwestycji, pod kątem niektórych wskaźników społecznych, 

środowiskowych i dotyczących zarządzania poprzez podstawowy proces doboru aktywów i tworzenia portfela. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Na podstawie danych historycznych oczekuje się, że średnio minimum 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów 

środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne 

i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w 

wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia 

kryteriów ESG dla tego portfela obejmuje (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia 

wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale 

się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy 

uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych 

dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Aspekty ESG są włączone w proces selekcji akcji i budowy 

portfela, biorąc pod uwagę przekonanie, że czynniki ESG mogą wpływać na wyniki i profil ryzyka inwestycji. Zgodnie z przyjętym 

przez Doradcę inwestycyjnego zintegrowanym podejściem do zarządzania i inwestowania, podejmowane są intensywne działania 

na rzecz globalnego zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. zarządzania (Global Stewardship Team) z 

doświadczeniem zespołów inwestycyjnych.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 
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Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w ilościowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Składa 

się on z następujących elementów: (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem, jak określono poniżej oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może również oceniać spółki, w które dokonano inwestycji, pod kątem niektórych wskaźników społecznych, 

środowiskowych i dotyczących zarządzania poprzez podstawowy proces doboru aktywów i tworzenia portfela. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Na podstawie danych historycznych oczekuje się, że średnio minimum 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów 

środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne 

i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w 

wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia 

kryteriów ESG dla tego portfela obejmuje (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia 

wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale 

się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy 

uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych 

dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Aspekty ESG są włączone w proces selekcji akcji i budowy 

portfela, biorąc pod uwagę przekonanie, że czynniki ESG mogą wpływać na wyniki i profil ryzyka inwestycji. Zgodnie z przyjętym 

przez Doradcę inwestycyjnego zintegrowanym podejściem do zarządzania i inwestowania, podejmowane są intensywne działania 

na rzecz globalnego zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. zarządzania (Global Stewardship Team) z 

doświadczeniem zespołów inwestycyjnych.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w ilościowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Składa 

się on z następujących elementów: (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem, jak określono poniżej oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może również oceniać spółki, w które dokonano inwestycji, pod kątem niektórych wskaźników społecznych, 

środowiskowych i dotyczących zarządzania poprzez podstawowy proces doboru aktywów i tworzenia portfela. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 
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na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Na podstawie danych historycznych oczekuje się, że średnio minimum 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów 

środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne 

i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w 

wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia 

kryteriów ESG dla tego portfela obejmuje (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia 

wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale 

się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy 

uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych 

dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Aspekty ESG są włączone w proces selekcji akcji i budowy 

portfela, biorąc pod uwagę przekonanie, że czynniki ESG mogą wpływać na wyniki i profil ryzyka inwestycji. Zgodnie z przyjętym 

przez Doradcę inwestycyjnego zintegrowanym podejściem do zarządzania i inwestowania, podejmowane są intensywne działania 

na rzecz globalnego zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. zarządzania (Global Stewardship Team) z 

doświadczeniem zespołów inwestycyjnych.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w ilościowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Składa 

się on z następujących elementów: (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem, jak określono poniżej oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może również oceniać spółki, w które dokonano inwestycji, pod kątem niektórych wskaźników społecznych, 

środowiskowych i dotyczących zarządzania poprzez podstawowy proces doboru aktywów i tworzenia portfela. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Na podstawie danych historycznych oczekuje się, że średnio minimum 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów 

środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne 

i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w 

wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia 

kryteriów ESG dla tego portfela obejmuje (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia 

wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale 

się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy 

uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych 

dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Aspekty ESG są włączone w proces selekcji akcji i budowy 

portfela, biorąc pod uwagę przekonanie, że czynniki ESG mogą wpływać na wyniki i profil ryzyka inwestycji. Zgodnie z przyjętym 

przez Doradcę inwestycyjnego zintegrowanym podejściem do zarządzania i inwestowania, podejmowane są intensywne działania 

na rzecz globalnego zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. zarządzania (Global Stewardship Team) z 

doświadczeniem zespołów inwestycyjnych.  
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Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w ilościowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Składa 

się on z następujących elementów: (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem, jak określono poniżej oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może również oceniać spółki, w które dokonano inwestycji, pod kątem niektórych wskaźników społecznych, 

środowiskowych i dotyczących zarządzania poprzez podstawowy proces doboru aktywów i tworzenia portfela. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Na podstawie danych historycznych oczekuje się, że średnio minimum 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów 

środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne 

i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w 

wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia 

kryteriów ESG dla tego portfela obejmuje (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia 

wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale 

się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy 

uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych 

dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Aspekty ESG są włączone w proces selekcji akcji i budowy 

portfela, biorąc pod uwagę przekonanie, że czynniki ESG mogą wpływać na wyniki i profil ryzyka inwestycji. Zgodnie z przyjętym 

przez Doradcę inwestycyjnego zintegrowanym podejściem do zarządzania i inwestowania, podejmowane są intensywne działania 

na rzecz globalnego zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. zarządzania (Global Stewardship Team) z 

doświadczeniem zespołów inwestycyjnych.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w ilościowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Składa 

się on z następujących elementów: (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem, jak określono poniżej oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może również oceniać spółki, w które dokonano inwestycji, pod kątem niektórych wskaźników społecznych, 

środowiskowych i dotyczących zarządzania poprzez podstawowy proces doboru aktywów i tworzenia portfela. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 
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Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Na podstawie danych historycznych oczekuje się, że średnio minimum 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów 

środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne 

i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w 

wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia 

kryteriów ESG dla tego portfela obejmuje (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia 

wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale 

się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy 

uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych 

dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Aspekty ESG są włączone w proces selekcji akcji i budowy 

portfela, biorąc pod uwagę przekonanie, że czynniki ESG mogą wpływać na wyniki i profil ryzyka inwestycji. Zgodnie z przyjętym 

przez Doradcę inwestycyjnego zintegrowanym podejściem do zarządzania i inwestowania, podejmowane są intensywne działania 

na rzecz globalnego zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. zarządzania (Global Stewardship Team) z 

doświadczeniem zespołów inwestycyjnych.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Doradca inwestycyjny wdraża Kryteria ESG do swojego procesu 

inwestycyjnego na zasadzie wiążącej, jak opisano powyżej. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset 

Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować 

niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji 

pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global 

Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, 

przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych 

kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. PAI są uwzględniane w ujęciu jakościowym 

poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej. 

Co najmniej 97% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Zewnętrzna grupa przy Zarządzającym opracowała zestaw narzędzi, które umożliwiają 

dokonanie analizy portfeli z szerszej perspektywy celu określenia ryzyka związanego z ESG, w tym ryzyka biznesowego, 

historycznych kwestii kontrowersyjnych i zachowań, emisji dwutlenku węgla i ryzyka związanego z klimatem, jeśli dotyczy. Ocena i 

promowanie skutecznego zarządzania wśród doradców pomocniczych i zewnętrznych zarządców reprezentowanych w portfelach, 

którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  
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Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

 Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Doradca inwestycyjny wdraża Kryteria ESG do swojego procesu 

inwestycyjnego na zasadzie wiążącej, jak opisano powyżej. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset 

Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować 

niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji 

pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global 

Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, 

przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych 

kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki 

dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych. PAI są uwzględniane w ujęciu 

jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.  

Co najmniej 97% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Zewnętrzna grupa przy Zarządzającym opracowała zestaw narzędzi, które umożliwiają 

dokonanie analizy portfeli z szerszej perspektywy celu określenia ryzyka związanego z ESG, w tym ryzyka biznesowego, 

historycznych kwestii kontrowersyjnych i zachowań, emisji dwutlenku węgla i ryzyka związanego z klimatem, jeśli dotyczy. Ocena i 

promowanie skutecznego zarządzania wśród doradców pomocniczych i zewnętrznych zarządców reprezentowanych w portfelach, 

którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Doradca inwestycyjny wdraża Kryteria ESG do swojego procesu 

inwestycyjnego na zasadzie wiążącej, jak opisano powyżej. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset 

Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować 

niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji 
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pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global 

Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, 

przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych 

kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki 

dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych. PAI są uwzględniane w ujęciu 

jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.  

Co najmniej 97% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Zewnętrzna grupa przy Zarządzającym opracowała zestaw narzędzi, które umożliwiają 

dokonanie analizy portfeli z szerszej perspektywy celu określenia ryzyka związanego z ESG, w tym ryzyka biznesowego, 

historycznych kwestii kontrowersyjnych i zachowań, emisji dwutlenku węgla i ryzyka związanego z klimatem, jeśli dotyczy. Ocena i 

promowanie skutecznego zarządzania wśród doradców pomocniczych i zewnętrznych zarządców reprezentowanych w portfelach, 

którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Doradca inwestycyjny wdraża Kryteria ESG do swojego procesu 

inwestycyjnego na zasadzie wiążącej, jak opisano powyżej. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset 

Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować 

niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji 

pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global 

Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, 

przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych 

kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki 

dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych. PAI są uwzględniane w ujęciu 

jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.  

Co najmniej 97% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Zewnętrzna grupa przy Zarządzającym opracowała zestaw narzędzi, które umożliwiają 
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dokonanie analizy portfeli z szerszej perspektywy celu określenia ryzyka związanego z ESG, w tym ryzyka biznesowego, 

historycznych kwestii kontrowersyjnych i zachowań, emisji dwutlenku węgla i ryzyka związanego z klimatem, jeśli dotyczy. Ocena i 

promowanie skutecznego zarządzania wśród doradców pomocniczych i zewnętrznych zarządców reprezentowanych w portfelach, 

którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Doradca inwestycyjny wdraża Kryteria ESG do swojego procesu 

inwestycyjnego na zasadzie wiążącej, jak opisano powyżej. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset 

Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować 

niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji 

pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global 

Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, 

przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych 

kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki 

dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych. PAI są uwzględniane w ujęciu 

jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.  

Co najmniej 97% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Zewnętrzna grupa przy Zarządzającym opracowała zestaw narzędzi, które umożliwiają 

dokonanie analizy portfeli z szerszej perspektywy celu określenia ryzyka związanego z ESG, w tym ryzyka biznesowego, 

historycznych kwestii kontrowersyjnych i zachowań, emisji dwutlenku węgla i ryzyka związanego z klimatem, jeśli dotyczy. Ocena i 

promowanie skutecznego zarządzania wśród doradców pomocniczych i zewnętrznych zarządców reprezentowanych w portfelach, 

którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Doradca inwestycyjny wdraża Kryteria ESG do swojego procesu 

inwestycyjnego na zasadzie wiążącej, jak opisano powyżej. Portfel wykorzystuje autorskie podejście Goldman Sachs Asset 

Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz emitentów, którzy mogą stosować 

niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji 

pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny Zespół ds. Zarządzania (Global 

Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego podejścia do identyfikacji, 

przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych na podstawie różnych 

kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki 

dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych. PAI są uwzględniane w ujęciu 

jakościowym poprzez stosowanie wiążących kryteriów ESG przedstawionych powyżej.  

Co najmniej 97% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji 

wykluczających. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad 

środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca 

inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej 

przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić 

różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Zewnętrzna grupa przy Zarządzającym opracowała zestaw narzędzi, które umożliwiają 

dokonanie analizy portfeli z szerszej perspektywy celu określenia ryzyka związanego z ESG, w tym ryzyka biznesowego, 

historycznych kwestii kontrowersyjnych i zachowań, emisji dwutlenku węgla i ryzyka związanego z klimatem, jeśli dotyczy. Ocena i 

promowanie skutecznego zarządzania wśród doradców pomocniczych i zewnętrznych zarządców reprezentowanych w portfelach, 

którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, który składa się z weryfikacji 

wykluczających, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca 

inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby 

dążyć do oceny ogólnej jakości i wyceny działalności gospodarczej, jak również potencjalnych zagrożeń. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   
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Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management 

wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi 

Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w 

celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela składa się z weryfikacji wykluczających.  Doradca inwestycyjny wykorzystuje 

zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów.  

Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca 

danych ESG, który w sposób całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe.  W związku z tym Doradca inwestycyjny 

korzysta z usług wielu zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia.  Oprócz finansowej 

analizy due diligence przeprowadzanej przez Doradcę inwestycyjnego, Doradca inwestycyjny w stosownych przypadkach ocenia 

również wpływ ryzyka i możliwości związanych z ESG w ramach procesu inwestycyjnego.  Ocena i promowanie skutecznego 

zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w portfelach zarządzanych w imieniu klientów inwestycyjnych jest 

kluczowym elementem procesu inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel.  

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w podstawowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). 

Składa się on z następujących elementów: (i) wyłączenia oparte na autorskich ratingach ESG oraz (ii) docelowe poziomy portfela 

określone poniżej. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG Doradca inwestycyjny może włączyć czynniki ESG do 

tradycyjnych czynników podstawowych w ramach procesu analizy podstawowej, aby dążyć do: (i) określenia, czy dany papier 

wartościowy stałego dochodu i/lub sektor jest odpowiedni i atrakcyjnie wyceniony na potrzeby inwestycji oraz (ii) oceny ich 

potencjalnego wpływu na jakość kredytową i spready danego papieru wartościowego stałego dochodu. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Co najmniej 75% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel 

portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na 

bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych 

inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela obejmuje (i) wyłączenia oparte 

na autorskich ratingach ESG oraz (ii) docelowe poziomy portfela. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w 

celu uzupełnienia wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość 

danych ESG stale się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób 

całościowy uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu 

zewnętrznych dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Ocena ESG jest podstawowym elementem 

analizy fundamentalnej Doradcy inwestycyjnego. Praktyki ESG są oceniane w ramach procesu inwestycyjnego, gdy są uznawane 

za istotne dla ryzyka kredytowego. Ocena i promowanie skutecznego zarządzania wśród spółek i emitentów reprezentowanych w 

portfelach, którymi zarządzamy w imieniu naszych klientów inwestycyjnych, jest również kluczowym elementem naszego procesu 

inwestycyjnego.  

Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 
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Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Zarządzający inwestycjami dąży do wdrożenia i promowania aspektów 

środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem („ESG”) poprzez śledzenie wyników indeksu Solactive ISS ESG 

Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR („Indeks”), który uwzględnia aspekty ESG w procesie budowy 

indeksu, jak opisano poniżej. Indeks jest skonstruowany w taki sposób, aby spełniał wymogi określone dla unijnych wskaźników 

referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego (EU PAB) w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/1818 z 

dnia 17 lipca 2020 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w odniesieniu do 

minimalnych norm dotyczących unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników 

referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego.  Dostawca indeksu ocenia przestrzeganie przez spółki zasad dobrego 

zarządzania poprzez zastosowanie opisanych powyżej wykluczeń badawczych opartych na normach w ramach metodologii 

indeksu.  Ten Subfundusz uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów 

środowiskowych i/lub społecznych 

Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Subfundusz, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG.  Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane 

na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z 

wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką 

wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela polega na śledzeniu 

wyników indeksu Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR („Indeks”), który uwzględnia 

aspekty ESG w procesie budowy indeksu. Dane wykorzystywane do budowy indeksu są pozyskiwane przez administratora indeksu 

od Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Zarządzający inwestycjami jest zależny od bazowych metodologii i źródeł danych 

administratora indeksu i dlatego nie ma żadnej kontroli nad źródłami danych wykorzystywanych w celu spełnienia środowiskowych 

i/lub społecznych aspektów promowanych przez Fundusz w wyniku śledzenia Indeksu.  Po zaangażowaniu administratora indeksu 

Zarządzający inwestycjami przeprowadzi badanie due diligence administratora indeksu w celu oceny jego zarządzania, polityki i 

procedur, kontroli i prowadzenia rejestrów w odniesieniu do Indeksu.  Zgodnie ze zintegrowanym podejściem do zarządzania i 

inwestowania, podejmujemy intensywne działania na rzecz globalnego zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. 

zarządzania (Global Stewardship Team) z doświadczeniem naszych zespołów inwestycyjnych.  

Ten Subfundusz śledzi indeks, jak opisano powyżej.   

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji.  Zarządzający inwestycjami dąży do wdrożenia i promowania aspektów 

środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem („ESG”) poprzez śledzenie wyników indeksu FTSE Goldman Sachs 

ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond Index („Indeks”), który uwzględnia aspekty ESG w procesie budowy 

indeksu poprzez zastosowanie kryteriów weryfikacji wykluczających , jak opisano poniżej. Obligacje korporacyjne będące w 

posiadaniu Subfunduszu podlegają weryfikacji pod względem środowiskowym, społecznym i zarządzania (ESG) na drugim etapie 

metodologii, jak określono w polityce inwestycyjnej w suplemencie.  W ramach stosowania weryfikacji ESG w stosunku do obligacji 

korporacyjnych dostawca indeksu ocenia przestrzeganie przez spółki kryteriów dobrego zarządzania, w tym m.in. Solidnych 

struktur zarządzania, relacji pracowniczych, wynagrodzeń pracowników oraz przestrzegania przepisów podatkowych na poziomie 

spółek będących przedmiotem inwestycji.  Ten Subfundusz uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników 

zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.   
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Co najmniej 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Subfundusz, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG.  Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane 

na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z 

wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką 

wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia kryteriów ESG dla tego Portfela polega na śledzeniu 

wyników indeksu FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond Index („Indeks”), który 

uwzględnia aspekty ESG w procesie budowy indeksu. Dane wykorzystywane do budowy indeksu są pozyskiwane przez 

administratora indeksu od Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Zarządzający inwestycjami jest zależny od bazowych 

metodologii i źródeł danych administratora indeksu i dlatego nie ma żadnej kontroli nad źródłami danych wykorzystywanych w celu 

spełnienia środowiskowych i/lub społecznych aspektów promowanych przez Fundusz w wyniku śledzenia Indeksu.  Po 

zaangażowaniu administratora indeksu Zarządzający inwestycjami przeprowadzi badanie due diligence administratora indeksu w 

celu oceny jego zarządzania, polityki i procedur, kontroli i prowadzenia rejestrów w odniesieniu do Indeksu.  Zgodnie ze 

zintegrowanym podejściem do zarządzania i inwestowania, podejmujemy intensywne działania na rzecz globalnego 

zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. zarządzania (Global Stewardship Team) z doświadczeniem naszych 

zespołów inwestycyjnych.  

Ten Subfundusz śledzi indeks, jak opisano powyżej.   

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Fundusz ten został wprowadzony na potrzeby jego 

strategii inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

informacje dotyczące zakresu, w jakim aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten Portfel, jak określono w art. 8, 

zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 

Portfel promuje aspekty środowiskowe lub społeczne, ale nie ma na celu zrównoważonego inwestowania i nie zobowiązuje się do 

dokonywania jakichkolwiek zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny wdraża podejście do kwestii środowiskowych, 

społecznych i związanych z zarządzaniem (ESG) w ilościowy proces inwestycyjny, jak określono poniżej („Kryteria ESG”). Składa 

się on z następujących elementów: (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem, jak określono poniżej oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Oprócz zastosowania wyżej wymienionych kryteriów ESG 

Doradca inwestycyjny może również oceniać spółki, w które dokonano inwestycji, pod kątem niektórych wskaźników społecznych, 

środowiskowych i dotyczących zarządzania poprzez podstawowy proces doboru aktywów i tworzenia portfela. Portfel wykorzystuje 

autorskie podejście Goldman Sachs Asset Management do identyfikacji i oceny podmiotów naruszających globalne standardy oraz 

emitentów, którzy mogą stosować niewłaściwe praktyki w zakresie zarządzania, w szczególności w odniesieniu do solidnych 

struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych. Globalny 

Zespół ds. Zarządzania (Global Stewardship Team) Goldman Sachs Asset Management będzie dążył do wdrożenia autorskiego 

podejścia do identyfikacji, przeglądu, oceny i monitorowania firm, które zostały oznaczone przez zewnętrznych dostawców danych 

na podstawie różnych kryteriów, aby stworzyć własną listę podmiotów naruszających globalne normy. Ten Portfel uwzględnia 

główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju (PAI) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych.  

Na podstawie danych historycznych oczekuje się, że średnio minimum 90% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów 

środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten Portfel portfolio, a mianowicie do stosowania kryteriów ESG. Wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju Portfela będą mierzone i oceniane na bieżąco. Goldman Sachs Asset Management wykorzystuje własne 

i zewnętrzne systemy do monitorowania zgodności z wiążącymi aspektami środowiskowymi lub społecznymi Portfela zawartymi w 

wytycznych inwestycyjnych zgodnie z Polityką wytycznych inwestycyjnych GSAM. Metodologia stosowana w celu spełnienia 

kryteriów ESG dla tego portfela obejmuje (i) wykorzystanie danych klimatycznych w celu przeciwdziałania ryzyku związanemu z 

klimatem oraz (ii) weryfikacje wykluczające. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych w celu uzupełnienia 

wewnętrznych badań nad środowiskowymi i/lub społecznymi aspektami produktów. Chociaż dostępność i jakość danych ESG stale 

się poprawia, Doradca inwestycyjny nie uważa, aby istniał obecnie jeden dostawca danych ESG, który w sposób całościowy 

uwzględnia najbardziej przydatne dane bazowe. W związku z tym Doradca inwestycyjny korzysta z usług wielu zewnętrznych 

dostawców, aby zaspokoić różnorodne potrzeby i przypadki użycia. Aspekty ESG są włączone w proces selekcji akcji i budowy 

portfela, biorąc pod uwagę przekonanie, że czynniki ESG mogą wpływać na wyniki i profil ryzyka inwestycji. Zgodnie z przyjętym 

przez Doradcę inwestycyjnego zintegrowanym podejściem do zarządzania i inwestowania, podejmowane są intensywne działania 

na rzecz globalnego zaangażowania, które łączą wizję specjalnego zespołu ds. zarządzania (Global Stewardship Team) z 

doświadczeniem zespołów inwestycyjnych.  
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Nie wyznaczono wskaźnika referencyjnego w celu osiągnięcia aspektu środowiskowego lub społecznego promowanego przez 

Portfel. 

Ostatnie sprawozdanie roczne Funduszu zawiera oświadczenie, że aspekty środowiskowe lub społeczne promowane przez ten 

Fundusz, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8, zostały spełnione w okresie sprawozdawczym. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Portfel ten promuje aspekty środowiskowe i społeczne, chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje i nie zobowiązuje się 

on do dokonywania zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny promuje aspekty środowiskowe i społeczne oraz zapewnia, 

że Portfel dokonuje inwestycji w fundusze bazowe, skupiając się na wywieraniu wymiernego wpływu na cele związane z kwestiami 

klimatycznymi i/lub rozwojem sprzyjającym włączeniu społecznemu. W celu oceny zgodności potencjalnej Inwestycji Portfela z 

tematami określonymi powyżej Grupa AIMS, w ramach współpracy z Doradcą inwestycyjnym, dokona oceny potencjalnej Inwestycji 

Portfela. Zarządzający inwestycjami przeprowadza analizę due diligence w celu oceny potencjalnego sposobu zarządzania 

zarządzającego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Dzięki tej analizie Doradca inwestycyjny zbiera informacje na temat praktyk 

zarządzającego w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i 

przestrzegania przepisów podatkowych, aby ocenić, czy spółka stosuje dobre praktyki zarządzania. Ten Portfel uwzględnia główne 

niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju („PAI”) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych. 

Co najmniej 95% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Po zakończeniu inwestycji Doradca inwestycyjny będzie monitorować stałą zgodność każdego Portfela inwestycyjnego z 

odpowiednimi dla niego tematami środowiskowymi i/lub społecznymi oraz dołoży wszelkich starań, aby pozyskać odpowiednie 

wskaźniki KPI dla każdego z tematów w odniesieniu do inwestycji. W zależności od charakteru i dojrzałości projektowej, do 

pomiaru stopnia uwzględnienia aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy stosuje się 

co najmniej jeden kluczowy wskaźnik efektywności. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych do pomiaru i 

monitorowania aspektów środowiskowych lub społecznych aktywów bazowych portfela.  Doradca inwestycyjny portfeli typu „multi-

manager” polega na zewnętrznych źródłach danych, w tym m.in. danych pochodzących od menedżerów inwestycji i zewnętrznych 

dostawców danych, w celu zapewnienia odpowiedniej metodologii, kompletności, dokładności i rzetelności danych. Alternatywna 

grupa przy Zarządzającym opracowała zestaw narzędzi, które umożliwiają dokonanie analizy portfeli z szerszej perspektywy celu 

określenia ryzyka związanego z ESG, w tym ryzyka biznesowego, historycznych kwestii kontrowersyjnych i zachowań, emisji 

dwutlenku węgla i ryzyka związanego z klimatem, jeśli dotyczy. Doradca inwestycyjny współpracuje z zewnętrznymi zarządcami 

portfeli bazowych i polega na zarządzających tymi funduszami, aby zaangażować się w działalność swoich spółek portfelowych.  

Żaden indeks nie został wyznaczony jako wskaźnik referencyjny w celu ustalenia, czy ten produkt finansowy jest zgodny z 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi, które promuje. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Portfel ten został wprowadzony na potrzeby jego strategii 

inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

oświadczenie w zakresie stopnia, w jakim w okresie sprawozdawczym zostały spełnione aspekty środowiskowe lub społeczne 

promowane przez ten Portfel, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8. 

Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Portfel ten promuje aspekty środowiskowe i społeczne, chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje i nie zobowiązuje się 

on do dokonywania zrównoważonych inwestycji. Portfel promuje aspekty środowiskowe i społeczne poprzez dokonywanie 

inwestycji portfelowych zgodnie z podejściem tematycznym, według którego wszystkie inwestycje portfelowe, w opinii Doradcy 

inwestycyjnego, w momencie inwestycji, będą zgodne z tematami dotyczącymi zmian klimatycznych, w tym czystej energii, 

zrównoważonego transportu, usług ekosystemowych, żywności i rolnictwa oraz odpadów i surowców, lub tematów dotyczących 

rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu, w tym kwestii zdrowotnych, edukacji i włączenia finansowego. Portfel będzie się 

koncentrował na tworzeniu Portfela składającego się z około 20–25 wspólnych inwestycji w spółki portfelowe dokonywanych wraz 

Zarządzającymi Portfelem, chociaż może dokonywać inwestycji w mniejszą lub większą liczbę wspólnych inwestycji. Zarządzający 

inwestycjami przeprowadza analizę due diligence w celu oceny potencjalnego sposobu zarządzania zarządzającego przed 

podjęciem decyzji inwestycyjnej. Dzięki tej analizie Zarządzający inwestycjami zbiera informacje na temat praktyk zarządzającego 

w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania pracowników i przestrzegania przepisów 

podatkowych, aby ocenić, czy spółka stosuje dobre praktyki zarządzania. Ten Portfel uwzględnia główne niekorzystne skutki dla 

czynników zrównoważonego rozwoju („PAI”) w ramach filarów środowiskowych i/lub społecznych. 
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Co najmniej 95% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Po zakończeniu inwestycji Doradca inwestycyjny będzie monitorować stałą zgodność każdego Portfela inwestycyjnego z 

odpowiednimi dla niego tematami środowiskowymi i/lub społecznymi oraz dołoży wszelkich starań, aby pozyskać odpowiednie 

wskaźniki KPI dla każdego z tematów w odniesieniu do inwestycji. W zależności od charakteru i dojrzałości projektowej, do 

pomiaru stopnia uwzględnienia aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy stosuje się 

co najmniej jeden kluczowy wskaźnik efektywności. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych do pomiaru i 

monitorowania aspektów środowiskowych lub społecznych aktywów bazowych portfela.  Doradca inwestycyjny polega na 

zewnętrznych źródłach danych, w tym m.in. danych pochodzących od menedżerów inwestycji i zewnętrznych dostawców danych, 

w celu zapewnienia odpowiedniej metodologii, kompletności, dokładności i rzetelności danych. Doradca inwestycyjny opracował 

zestaw narzędzi, które umożliwiają dokonanie analizy portfeli z szerszej perspektywy celu określenia ryzyka związanego z ESG, w 

tym ryzyka biznesowego, historycznych kwestii kontrowersyjnych i zachowań, emisji dwutlenku węgla i ryzyka związanego z 

klimatem, jeśli dotyczy. Doradca Inwestycyjny może zaangażować zewnętrznych Zarządzających Portfelami, którzy będą 

inwestować jednocześnie, aby podjąć współpracę z bazowymi spółkami, w które dokonano inwestycji. 

Żaden indeks nie został wyznaczony jako wskaźnik referencyjny w celu ustalenia, czy ten produkt finansowy jest zgodny z 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi, które promuje. 

Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Portfel ten został wprowadzony na potrzeby jego strategii 

inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

oświadczenie w zakresie stopnia, w jakim w okresie sprawozdawczym zostały spełnione aspekty środowiskowe lub społeczne 

promowane przez ten Portfel, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Portfel ten promuje aspekty środowiskowe i społeczne, chociaż jego celem nie są zrównoważone inwestycje i nie zobowiązuje się 

on do dokonywania zrównoważonych inwestycji. Doradca inwestycyjny promuje aspekty środowiskowe poprzez dokonywanie 

inwestycji portfelowych związanych z leśnictwem i rolnictwem, które mają na celu wychwytywanie dwutlenku węgla, poprzez 

inwestowanie w takie działania jak projekty ponownego zalesienia terenów, usprawnione zarządzanie istniejącymi lasami i ochrona 

lasów naturalnych. Na zasadzie oportunistycznej Portfel może również dokonywać inwestycji ukierunkowanych na inne rozwiązania 

oparte na naturze. Zarządzający inwestycjami przeprowadza analizę due diligence w celu oceny potencjalnego sposobu 

zarządzania zarządzającego przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Dzięki tej analizie Zarządzający inwestycjami zbiera informacje 

na temat praktyk zarządzającego w odniesieniu do solidnych struktur kierowniczych, relacji pracowniczych, wynagradzania 

pracowników i przestrzegania przepisów podatkowych, aby ocenić, czy spółka stosuje dobre praktyki zarządzania. Ten Portfel 

uwzględnia główne niekorzystne skutki dla czynników zrównoważonego rozwoju („PAI”) w ramach filarów środowiskowych i/lub 

społecznych. 

Co najmniej 95% inwestycji będzie dostosowanych do aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten 

Portfel. Zarządzający inwestycjami będzie współpracować z renomowanymi organizacjami pozarządowymi w celu wsparcia 

należytej staranności ESG i zarządzania Portfelem. We wszystkich projektach w zakresie emisji dwutlenku węgla należy 

przestrzegać rygorystycznych norm w celu zapewnienia charakteru uzupełniającego (tj. ograniczenia emisji netto powyżej poziomu, 

który i tak by wystąpił w przypadku braku danego działania lub projektu), który Portfel zamierza zrealizować, stosując wiodące 

protokoły zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i współpracując z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną 

środowiska w celu oceny niskoemisyjnych projektów. W zależności od charakteru i dojrzałości projektowej, do pomiaru stopnia 

uwzględnienia aspektów środowiskowych i/lub społecznych promowanych przez ten produkt finansowy stosuje się co najmniej 

jeden kluczowy wskaźnik efektywności. Doradca inwestycyjny wykorzystuje zewnętrzne źródła danych do pomiaru i monitorowania 

aspektów środowiskowych lub społecznych aktywów bazowych portfela. Doradca inwestycyjny portfeli typu „multi-manager” polega 

na zewnętrznych źródłach danych, w tym m.in. danych pochodzących od menedżerów inwestycji i zewnętrznych dostawców 

danych, w celu zapewnienia odpowiedniej metodologii, kompletności, dokładności i rzetelności danych. Zewnętrzna grupa przy 

Zarządzającym opracowała zestaw narzędzi, które umożliwiają dokonanie analizy portfeli z szerszej perspektywy celu określenia 

ryzyka związanego z ESG, w tym ryzyka biznesowego, historycznych kwestii kontrowersyjnych i zachowań, emisji dwutlenku węgla 

i ryzyka związanego z klimatem, jeśli dotyczy. Doradca inwestycyjny współpracuje z zewnętrznymi zarządcami portfeli bazowych i 

polega na zarządzających tymi funduszami, aby zaangażować się w działalność swoich spółek portfelowych.  

Żaden indeks nie został wyznaczony jako wskaźnik referencyjny w celu ustalenia, czy ten produkt finansowy jest zgodny z 

aspektami środowiskowymi lub społecznymi, które promuje. 



 

TYTUŁ 
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Zgodnie z art. 8 rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji z 2022 r. Portfel ten został wprowadzony na potrzeby jego strategii 

inwestycyjnej lub stanowił aktualizację takiej strategii. W związku z tym sprawozdanie roczne za 2022 r. będzie zawierało 

oświadczenie w zakresie stopnia, w jakim w okresie sprawozdawczym zostały spełnione aspekty środowiskowe lub społeczne 

promowane przez ten Portfel, określone w ujawnieniu informacji na podstawie art. 8. 

 

 


