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UREDBA EU O RAZKRITJIH V ZVEZI S 
TRAJNOSTNOSTJO (SFDR)  
ČLEN 10 POVZETEK 
 

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

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 20 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ko svetovalec za naložbe 

ugotovi, da podjetje izpolnjuje okoljska, socialna in upravljavska merila portfelja, kot je opisano zgoraj, izvede dodatno analizo 

dejavnikov korporativnega upravljanja posameznih podjetij ter vrsto okoljskih in socialnih dejavnikov, ki se lahko razlikujejo glede 

na razrede sredstev, sektorje in strategije. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za 

opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v 

zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 80 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi 

ocenil splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 
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izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Kazalniki trajnostnosti portfelja 

se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme 

tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene 

smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in 

upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov 

za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Poleg 

finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in 

upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega 

upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu strank, ki vlagajo, je ključni del 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 10 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 
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GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 20 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi 

ocenil splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Te zaveze bodo spremljane z 

uporabo notranjih in zunanjih sistemov.  Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs 

Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi 

ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. 

Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih 

pregledov. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih 

značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej 
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izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki 

bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji 

raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za 

naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno.  

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 10 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa. 

 Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 20 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ko svetovalec za naložbe 

ugotovi, da podjetje izpolnjuje okoljska, socialna in upravljavska merila portfelja, kot je opisano zgoraj, izvede dodatno analizo 

dejavnikov korporativnega upravljanja posameznih podjetij ter vrsto okoljskih in socialnih dejavnikov, ki se lahko razlikujejo glede 

na razrede sredstev, sektorje in strategije. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za 

opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v 

zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 
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Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa, 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi 

ocenil splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Kazalniki trajnostnosti portfelja 

se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme 

tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene 

smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in 

upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov 

za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Poleg 

finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in 

upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega 

upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu strank, ki vlagajo, je ključni del 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 
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GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi 

ocenil splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Kazalniki trajnostnosti portfelja 

se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme 

tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene 

smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in 

upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov 

za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Poleg 

finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in 

upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega 

upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu strank, ki vlagajo, je ključni del 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 10 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 



 

NASLOV 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 7 
 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa, 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 35 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 35 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 



 

NASLOV 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 8 
 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 20 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ko svetovalec za naložbe 

ugotovi, da podjetje izpolnjuje okoljska, socialna in upravljavska merila portfelja, kot je opisano zgoraj, izvede dodatno analizo 

dejavnikov korporativnega upravljanja posameznih podjetij ter vrsto okoljskih in socialnih dejavnikov, ki se lahko razlikujejo glede 

na razrede sredstev, sektorje in strategije. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za 

opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v 

zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 
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Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 35 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

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

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 80 % trajnostnih 

naložb. Portfelj si prizadeva ustvariti pozitiven vpliv na okolje z vlaganjem v podjetja, ki zagotavljajo rešitve, ki spodbujajo okoljsko 

trajnostnost, na podlagi njihove usklajenosti s ključnimi temami, povezanimi z reševanjem okoljskih problemov. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in 

upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil 

splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs 

Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse 

slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj 

opisanega načela „da se ne škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa 

portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 
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Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa, 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

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

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi 

ocenil splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Kazalniki trajnostnosti portfelja 

se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme 

tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene 

smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in 

upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov 

za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Poleg 

finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in 

upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega 

upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu strank, ki vlagajo, je ključni del 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 
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socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi 

ocenil splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Kazalniki trajnostnosti portfelja 

se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme 

tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene 

smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in 

upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov 

za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Poleg 

finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in 

upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega 

upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu strank, ki vlagajo, je ključni del 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi 

ocenil splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Kazalniki trajnostnosti portfelja 

se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme 

tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene 

smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in 

upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov 

za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Poleg 

finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in 

upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega 

upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu strank, ki vlagajo, je ključni del 

naložbenega procesa.  
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Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

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

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 35 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

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

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 35 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov.  Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 
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Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov.  

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

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

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 10 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe 

oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu 

strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa, 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 35 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces z 

vlaganjem v podjetja, ki se ukvarjajo z energijo iz obnovljivih virov in ki prispevajo k razogljičenju gospodarstva s proizvodnjo, 

prenosom in/ali distribucijo energije iz obnovljivih virov („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi ocenil splošno kakovost 

poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov.  Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz vlaganja v podjetja, ki se 

ukvarjajo z energijo iz obnovljivih virov in ki prispevajo k razogljičenju gospodarstva s proizvodnjo, prenosom in/ali distribucijo 

energije iz obnovljivih virov.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali 

socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še 

naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih 

merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da 

zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Poleg finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, 

svetovalec za naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar 

je to ustrezno. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih 

upravljajo v imenu strank, ki vlagajo, je ključni del naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

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

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi 

ocenil splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Kazalniki trajnostnosti portfelja 

se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme 

tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene 

smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in 

upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov 

za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 
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ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Poleg 

finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in 

upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega 

upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu strank, ki vlagajo, je ključni del 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

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

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 

navedeno spodaj. Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 

raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev 

globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje 

Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje 

ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam 

kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih.  

Vsaj 80 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe 

uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se 

razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe 

meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne 

osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov 

uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno 

tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih 

upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 
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navedeno spodaj. Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 

raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev 

globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje 

Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje 

ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam 

kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih.  

Vsaj 80 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe 

uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se 

razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe 

meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne 

osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov 

uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno 

tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih 

upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 

navedeno spodaj. Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 

raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev 

globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje 

Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje 

ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam 

kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih.  

Vsaj 60 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 
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(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe 

uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se 

razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe 

meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne 

osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov 

uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno 

tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih 

upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 

navedeno spodaj. Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 

raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev 

globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje 

Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje 

ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam 

kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih.  

Vsaj 50 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe 

uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se 

razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe 

meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne 

osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov 

uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno 

tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih 

upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

 

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 



 

NASLOV 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 18 
 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno 

spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno 

zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot 

del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor 

primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega 

vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za 

opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v 

zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 75 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključitev na podlagi 

lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev 

internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, 

socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o 

okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe 

spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in 

upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se 

ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje 

učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je 

ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključitev na podlagi 

lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (ii) ciljev na ravni portfelja, kot je navedeno spodaj. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in 

upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, 

ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov 

potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja lastniški 

pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki 

so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, 

prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si 

bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji 

ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj 

upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 75 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 
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uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključitev na podlagi 

lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (ii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire 

podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in 

upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in 

spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki 

vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz ciljev na ravni portfelja, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: 

(i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil 

njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja 

lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in 

izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med 

zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset 

Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, 

ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih 

standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 75 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz ciljev na ravni portfelja. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize 

svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo 

za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v 

portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 
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naložbeni proces, ki je sestavljen iz ciljev na ravni portfelja, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: 

(i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil 

njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja 

lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in 

izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med 

zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset 

Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, 

ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih 

standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 75 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz ciljev na ravni portfelja. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize 

svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo 

za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v 

portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za 

leto 2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih 

spodbuja ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz ciljev na ravni portfelja, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: 

(i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil 

njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja 

lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in 

izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med 

zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset 

Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, 

ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih 

standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 75 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. . Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz ciljev na ravni portfelja. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 
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nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize 

svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo 

za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v 

portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključitev na podlagi 

lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (ii) ciljev na ravni portfelja, kot je navedeno spodaj. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in 

upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, 

ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov 

potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja lastniški 

pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki 

so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, 

prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si 

bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji 

ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj 

upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 60 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključitev na podlagi 

lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (ii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire 

podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in 

upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in 

spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki 

vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 

navedeno spodaj.  Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 
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raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev 

globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje 

Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje 

ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam 

kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih. 

Vsaj 65 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe 

uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se 

razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe 

meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne 

osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov 

uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno 

tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih 

upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 

navedeno spodaj. Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 

raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev 

globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje 

Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje 

ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam 

kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih.  

Vsaj 65 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. . Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe 

uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se 

razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe 
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meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne 

osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov 

uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno 

tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih 

upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 

navedeno spodaj. Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 

raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev 

globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje 

Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje 

ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam 

kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih.  

Vsaj 65 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. . Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe 

uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se 

razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe 

meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne 

osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov 

uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno 

tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih 

upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključitev na podlagi 
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lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (ii) ciljev na ravni portfelja, kot je navedeno spodaj. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in 

upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, 

ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov 

potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja lastniški 

pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki 

so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, 

prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si 

bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji 

ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj 

upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 80 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključitev na podlagi 

lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (ii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire 

podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in 

upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in 

spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki 

vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

 Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz ciljev na ravni portfelja, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: 

(i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil 

njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja 

lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in 

izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med 

zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset 

Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, 

ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih 

standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 70 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz ciljev na ravni portfelja. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 
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najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize 

svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo 

za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v 

portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno spodaj. Poleg 

uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne 

in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: 

(i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil 

njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja 

lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in 

izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med 

zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset 

Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, 

ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih 

standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 80 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire 

podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in 

upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in 

spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki 

vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno spodaj. Poleg 

uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne 



 

NASLOV 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 26 
 

in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: 

(i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil 

njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja 

lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in 

izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med 

zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset 

Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, 

ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih 

standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 55 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire 

podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in 

upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in 

spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki 

vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno spodaj. Poleg 

uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne 

in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: 

(i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil 

njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja 

lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in 

izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med 

zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset 

Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, 

ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih 

standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 35 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire 

podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato 
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svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in 

upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in 

spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki 

vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 

navedeno spodaj. Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 

raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev 

globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje 

Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje 

ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam 

kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih.  

Vsaj 50 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe 

uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se 

razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe 

meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne 

osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov 

uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno 

tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih 

upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) ciljev na ravni portfelja, kot je določeno spodaj. Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je 
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navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi 

dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom 

in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone 

določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management 

za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti 

v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 55 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; (ii) 

ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali 

socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še 

naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih 

merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da 

zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del 

temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega 

procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in 

izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno 

spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno 

zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot 

del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor 

primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega 

vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za 

opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v 

zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 80 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. . Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz lastniških ocen okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih 

in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih 

merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in 

upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih 
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ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je 

osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del 

naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med 

družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega 

procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 

navedeno spodaj. Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 

raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom.  Tradicionalni temeljni dejavniki, ki jih lahko svetovalec za naložbe upošteva na neobvezujoči osnovi, vključujejo, vendar 

niso omejeni na, finančni vzvod, dobiček, vrednost podjetja, trende v panogi in makroekonomske dejavnike. Portfelj spodbuja 

lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in 

izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med 

zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset 

Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, 

ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih 

standardov.  Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  Glavni 

škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril   

Vsaj 50 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, kot je navedeno zgoraj. . 

Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške 

sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih 

vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za 

dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o 

okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato svetovalec za 

naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Ocenjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe.  Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih 

vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje.  Ocenjevanje in spodbujanje 

učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je 

ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Upravljavec naložb izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni 

proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih pregledov; 



 

NASLOV 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 30 
 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno spodaj.  Upravljavec naložb 

namerava sodelovati tudi s podjetniškimi izdajatelji, za katere meni, da imajo nezadostno zastopanost žensk v upravnem odboru.  

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov.  Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril   

Vsaj 70 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, kot je navedeno zgoraj. . 

Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške 

sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih 

vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o 

okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in 

upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, 

socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato svetovalec za naložbe spodbuja več 

zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih 

vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe.  Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot 

del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja 

med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8.  Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Upravljavec naložb izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni 

proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno spodaj. Upravljavec naložb 

namerava sodelovati tudi s podjetniškimi izdajatelji, za katere meni, da imajo nezadostno zastopanost žensk v upravnem odboru.  

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov.  Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril   

Vsaj 70 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, kot je navedeno zgoraj. 

Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške 

sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih 

vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o 

okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in 

upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, 

socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato svetovalec za naložbe spodbuja več 

zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih 

vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe.  Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot 
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del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja 

med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. Ta 

sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8.  Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Upravljavec naložb izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni 

proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno spodaj. Upravljavec naložb 

namerava sodelovati tudi s podjetniškimi izdajatelji, za katere meni, da imajo nezadostno zastopanost žensk v upravnem odboru.  

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov.  Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril  

Vsaj 70 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, kot je navedeno zgoraj. 

Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške 

sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih 

vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o 

okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in 

upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, 

socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato svetovalec za naložbe spodbuja več 

zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih 

vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe.  Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot 

del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja 

med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8.  Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Upravljavec naložb izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni 

proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno spodaj.  Upravljavec naložb 

namerava sodelovati tudi s podjetniškimi izdajatelji, za katere meni, da imajo nezadostno zastopanost žensk v upravnem odboru.  

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 
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globalnih standardov.  Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, kot je navedeno zgoraj. 

Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške 

sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih 

vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz: (i) izključevalnih pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o 

okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in 

upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, 

socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato svetovalec za naložbe spodbuja več 

zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih 

vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe.  Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot 

del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja 

med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Upravljavec naložb izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni 

proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno spodaj.  Upravljavec naložb 

namerava sodelovati tudi s podjetniškimi izdajatelji, za katere meni, da imajo nezadostno zastopanost žensk v upravnem odboru.  

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov.  Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, kot je navedeno zgoraj. . 

Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške 

sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih 

vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o 

okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in 

upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, 

socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato svetovalec za naložbe spodbuja več 

zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih 

vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe.  Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot 

del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja 

med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8.  Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 
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Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Upravljavec naložb izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni 

proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih pregledov; 

(ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno spodaj. Upravljavec naložb 

namerava sodelovati tudi s podjetniškimi izdajatelji, za katere meni, da imajo nezadostno zastopanost žensk v upravnem odboru.  

Prag za sodelovanje pri tej temi je trenutno nastavljen na 10 % (tj. upravni odbori, v katerih je manj kot 10 % članov žensk, so pod 

pragom), vendar se lahko spremeni po presoji upravljavca naložb brez predhodnega obvestila delničarjem. Portfelj spodbuja 

lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in 

izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med 

zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset 

Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, 

ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih 

standardov.  Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  Glavni 

škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, kot je navedeno zgoraj. . 

Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške 

sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih 

vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o 

okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in 

upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, 

socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato svetovalec za naložbe spodbuja več 

zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Ocenjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih 

vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe.  Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot 

del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja 

med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8.  Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključevalnih 

pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja, kot je 

navedeno spodaj.  Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe 

integrira okoljske, socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega 

raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno 

ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim 

donosom.  Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev 

globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje 

Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje 

ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam 

kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih.  Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih 

meril  
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Vsaj 50 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, kot je navedeno zgoraj. 

Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške 

sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih 

vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključevalnih pregledov; (ii) izključitev na podlagi lastniških ocen 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (iii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za 

dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o 

okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato svetovalec za 

naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Ocenjevanje okoljskih, 

socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe.  Prakse okoljskih, socialnih in upravljavskih 

vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje.  Ocenjevanje in spodbujanje 

učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je 

ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8.  Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Ta portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti in čeprav nima cilja trajnostnih naložb, bo imel minimalno 2 % trajnostnih 

naložb. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni naložbeni proces, ki je 

sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Poleg uporabe okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in upravljavske 

dejavnike z drugimi dejavniki kot del svojega raziskovalnega procesa, da bi ugotovil, ali je določen vrednostni papir in/ali sektor 

primeren in cenovno privlačen za naložbo. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za 

opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v 

zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. 

Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za 

opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih 

kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti v okoljskih in socialnih stebrih. Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo z uporabo zgoraj opisanega načela „da se ne 

škoduje bistveno“ za določanje trajnostnih naložb, pa tudi kvalitativno prek naložbenega pristopa portfelja. 

V normalnih okoliščinah se na splošno pričakuje, da lahko naložbena struktura, načrtovana za ta portfelj, obsega 70 % neto 

sredstev, ki so usklajena (s sprejetjem okvira za takšne naložbene strukture) z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih 

spodbuja ta portfelj, in sicer uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in 

ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za 

spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s 

politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta 

portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih 

raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih 

in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, 

socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več 

zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Skrbni pregled, ki ga izvaja portfelj, bo odvisen od 

narave osnovnih naložb, zlasti od tega, ali gre za vrednostne papirje v neposredni lasti ali dovoljene sklade. Pri slednjih se 

svetovalec za naložbe zanaša na temeljne upravljavce teh skladov, da opravijo skrbni pregled osnovnih vrednostnih papirjev. 

Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu 

naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa. 

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 
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GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Portfelj spodbuja določene okoljske in socialne značilnosti z vlaganjem dela sredstev v določene dovoljene 

sklade, ki bodisi: vključujejo izključevalne pragove, ki temeljijo na prihodkih, in/ali spodbuja določene okoljske, socialne in 

upravljavske teme in/ali okoljske in socialne značilnosti, vključno, vendar ne omejeno na, podnebno tveganje, upravljanje in zadeve 

v zvezi z zaposlenimi. Svetovalec za naložbe zavezujoče izvaja okoljska, socialna in upravljavska merila v svoj naložbeni proces. 

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril  

V normalnih okoliščinah se na splošno pričakuje, da lahko naložbena struktura, načrtovana za ta portfelj, obsega 50 % neto 

sredstev, dodeljenim dovoljenim skladom, ki so usklajeni (s sprejetjem okvira za takšne sklade) z okoljskimi in/ali socialnimi 

značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se 

bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih 

oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v 

skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za 

ta portfelj vključujejo vlaganje dela sredstev v določene dovoljene sklade, ki bodisi: vključujejo izključevalne pragove, ki temeljijo na 

prihodkih, in/ali spodbuja določene okoljske, socialne in upravljavske teme in/ali okoljske in socialne značilnosti, vključno, vendar 

ne omejeno na, podnebno tveganje, upravljanje in zadeve v zvezi z zaposlenimi. Svetovalec za naložbe se zanaša na vire 

podatkov, sprejete ukrepe za zagotavljanje kakovosti podatkov in obdelavo podatkov osnovnih upravljavcev teh skladov. Kadar 

obstajajo vrzeli v podatkih, ki jih ni mogoče zapolniti z informacijami iz lastnih raziskav in sodelovanja, te naložbe niso vključene v 

delež sredstev, ki se zavezujejo k spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti. Svetovalec za naložbe je odvisen tudi od osnovnih 

upravljavcev teh skladov, da opravijo skrbni pregled osnovnih vrednostnih papirjev in sodelujejo s portfeljskimi podjetji.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Portfelj spodbuja določene okoljske in socialne značilnosti z vlaganjem dela sredstev v določene dovoljene 

sklade, ki bodisi: vključujejo izključevalne pragove, ki temeljijo na prihodkih, in/ali spodbuja določene okoljske, socialne in 

upravljavske teme in/ali okoljske in socialne značilnosti, vključno, vendar ne omejeno na, podnebno tveganje, upravljanje in zadeve 

v zvezi z zaposlenimi. Svetovalec za naložbe zavezujoče izvaja okoljska, socialna in upravljavska merila v svoj naložbeni proces. 

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril  

V normalnih okoliščinah se na splošno pričakuje, da lahko naložbena struktura, načrtovana za ta portfelj, obsega 30 % neto 

sredstev, dodeljenim dovoljenim skladom, ki so usklajeni (s sprejetjem okvira za takšne sklade) z okoljskimi in/ali socialnimi 

značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se 

bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih 

oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v 

skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za 

ta portfelj vključujejo vlaganje dela sredstev v določene dovoljene sklade, ki bodisi: vključujejo izključevalne pragove, ki temeljijo na 

prihodkih, in/ali spodbuja določene okoljske, socialne in upravljavske teme in/ali okoljske in socialne značilnosti, vključno, vendar 
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ne omejeno na, podnebno tveganje, upravljanje in zadeve v zvezi z zaposlenimi. Svetovalec za naložbe se zanaša na vire 

podatkov, sprejete ukrepe za zagotavljanje kakovosti podatkov in obdelavo podatkov osnovnih upravljavcev teh skladov. Kadar 

obstajajo vrzeli v podatkih, ki jih ni mogoče zapolniti z informacijami iz lastnih raziskav in sodelovanja, te naložbe niso vključene v 

delež sredstev, ki se zavezujejo k spodbujanju okoljskih ali socialnih značilnosti. Svetovalec za naložbe je odvisen tudi od osnovnih 

upravljavcev teh skladov, da opravijo skrbni pregled osnovnih vrednostnih papirjev in sodelujejo s portfeljskimi podjetji.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj kvantitativni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) uporabe podnebnih 

meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda, kot je navedeno spodaj; (ii) izključevalnih pregledov. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe oceni podjetja, v katera vlaga, tudi 

glede na določene socialne, okoljske in upravljavske kazalnike prek svoje izbire delnic s pristopom od spodaj navzgor in postopka 

gradnje portfelja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje 

kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi 

upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina 

za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, 

pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da 

sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v 

okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glede na pretekle podatke se pričakuje, da bo vsaj 90 % naložb usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja 

ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali 

stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje 

skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko 

naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so 

sestavljene iz (i) uporabe podnebnih meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda; (ii) izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Okoljski, socialni in upravljavski vidiki so vključeni v izbiro delnic s pristopom od spodaj navzgor 

in postopke gradnje portfelja glede na prepričanje, da lahko okoljski, socialni in upravljavski dejavniki vplivajo na uspešnost in profil 

tveganja naložb. V skladu z integriranim pristopom svetovalca za naložbe k upravljanju in naložbam obstaja močno, globalno 

sodelovanje, ki združuje vizijo posebne globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem skupin za naložbe.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj kvantitativni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) uporabe podnebnih 

meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda, kot je navedeno spodaj; (ii) izključevalnih pregledov. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe oceni podjetja, v katera vlaga, tudi 

glede na določene socialne, okoljske in upravljavske kazalnike prek svoje izbire delnic s pristopom od spodaj navzgor in postopka 

gradnje portfelja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje 

kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi 
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upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina 

za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, 

pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da 

sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v 

okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glede na pretekle podatke se pričakuje, da bo vsaj 90 % naložb usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja 

ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali 

stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje 

skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko 

naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so 

sestavljene iz (i) uporabe podnebnih meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda; (ii) izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Okoljski, socialni in upravljavski vidiki so vključeni v izbiro delnic s pristopom od spodaj navzgor 

in postopke gradnje portfelja glede na prepričanje, da lahko okoljski, socialni in upravljavski dejavniki vplivajo na uspešnost in profil 

tveganja naložb. V skladu z integriranim pristopom svetovalca za naložbe k upravljanju in naložbam obstaja močno, globalno 

sodelovanje, ki združuje vizijo posebne globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem skupin za naložbe.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj kvantitativni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) uporabe podnebnih 

meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda, kot je navedeno spodaj; (ii) izključevalnih pregledov. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe oceni podjetja, v katera vlaga, tudi 

glede na določene socialne, okoljske in upravljavske kazalnike prek svoje izbire delnic s pristopom od spodaj navzgor in postopka 

gradnje portfelja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje 

kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi 

upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina 

za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, 

pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da 

sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v 

okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glede na pretekle podatke se pričakuje, da bo vsaj 90 % naložb usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja 

ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali 

stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje 

skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko 

naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so 

sestavljene iz (i) uporabe podnebnih meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda; (ii) izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Okoljski, socialni in upravljavski vidiki so vključeni v izbiro delnic s pristopom od spodaj navzgor 

in postopke gradnje portfelja glede na prepričanje, da lahko okoljski, socialni in upravljavski dejavniki vplivajo na uspešnost in profil 

tveganja naložb. V skladu z integriranim pristopom svetovalca za naložbe k upravljanju in naložbam obstaja močno, globalno 

sodelovanje, ki združuje vizijo posebne globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem skupin za naložbe.  
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Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj kvantitativni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) uporabe podnebnih 

meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda, kot je navedeno spodaj; (ii) izključevalnih pregledov. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe oceni podjetja, v katera vlaga, tudi 

glede na določene socialne, okoljske in upravljavske kazalnike prek svoje izbire delnic s pristopom od spodaj navzgor in postopka 

gradnje portfelja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje 

kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi 

upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina 

za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, 

pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da 

sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v 

okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glede na pretekle podatke se pričakuje, da bo vsaj 90 % naložb usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja 

ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali 

stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje 

skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko 

naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so 

sestavljene iz (i) uporabe podnebnih meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda; (ii) izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Okoljski, socialni in upravljavski vidiki so vključeni v izbiro delnic s pristopom od spodaj navzgor 

in postopke gradnje portfelja glede na prepričanje, da lahko okoljski, socialni in upravljavski dejavniki vplivajo na uspešnost in profil 

tveganja naložb. V skladu z integriranim pristopom svetovalca za naložbe k upravljanju in naložbam obstaja močno, globalno 

sodelovanje, ki združuje vizijo posebne globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem skupin za naložbe.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj kvantitativni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) uporabe podnebnih 

meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda, kot je navedeno spodaj; (ii) izključevalnih pregledov. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe oceni podjetja, v katera vlaga, tudi 

glede na določene socialne, okoljske in upravljavske kazalnike prek svoje izbire delnic s pristopom od spodaj navzgor in postopka 

gradnje portfelja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje 

kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi 

upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina 

za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, 

pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da 

sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v 

okoljskih in/ali socialnih stebrih.  
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Glede na pretekle podatke se pričakuje, da bo vsaj 90 % naložb usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja 

ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali 

stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje 

skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko 

naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so 

sestavljene iz (i) uporabe podnebnih meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda; (ii) izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Okoljski, socialni in upravljavski vidiki so vključeni v izbiro delnic s pristopom od spodaj navzgor 

in postopke gradnje portfelja glede na prepričanje, da lahko okoljski, socialni in upravljavski dejavniki vplivajo na uspešnost in profil 

tveganja naložb. V skladu z integriranim pristopom svetovalca za naložbe k upravljanju in naložbam obstaja močno, globalno 

sodelovanje, ki združuje vizijo posebne globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem skupin za naložbe.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj kvantitativni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) uporabe podnebnih 

meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda, kot je navedeno spodaj; (ii) izključevalnih pregledov. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe oceni podjetja, v katera vlaga, tudi 

glede na določene socialne, okoljske in upravljavske kazalnike prek svoje izbire delnic s pristopom od spodaj navzgor in postopka 

gradnje portfelja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje 

kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi 

upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina 

za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, 

pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da 

sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v 

okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glede na pretekle podatke se pričakuje, da bo vsaj 90 % naložb usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja 

ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali 

stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje 

skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko 

naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so 

sestavljene iz (i) uporabe podnebnih meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda; (ii) izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Okoljski, socialni in upravljavski vidiki so vključeni v izbiro delnic s pristopom od spodaj navzgor 

in postopke gradnje portfelja glede na prepričanje, da lahko okoljski, socialni in upravljavski dejavniki vplivajo na uspešnost in profil 

tveganja naložb. V skladu z integriranim pristopom svetovalca za naložbe k upravljanju in naložbam obstaja močno, globalno 

sodelovanje, ki združuje vizijo posebne globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem skupin za naložbe.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj kvantitativni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) uporabe podnebnih 

meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda, kot je navedeno spodaj; (ii) izključevalnih pregledov. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe oceni podjetja, v katera vlaga, tudi 

glede na določene socialne, okoljske in upravljavske kazalnike prek svoje izbire delnic s pristopom od spodaj navzgor in postopka 

gradnje portfelja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje 

kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi 

upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina 

za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, 

pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da 

sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v 

okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glede na pretekle podatke se pričakuje, da bo vsaj 90 % naložb usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja 

ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali 

stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje 

skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko 

naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so 

sestavljene iz (i) uporabe podnebnih meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda; (ii) izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Okoljski, socialni in upravljavski vidiki so vključeni v izbiro delnic s pristopom od spodaj navzgor 

in postopke gradnje portfelja glede na prepričanje, da lahko okoljski, socialni in upravljavski dejavniki vplivajo na uspešnost in profil 

tveganja naložb. V skladu z integriranim pristopom svetovalca za naložbe k upravljanju in naložbam obstaja močno, globalno 

sodelovanje, ki združuje vizijo posebne globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem skupin za naložbe.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Svetovalec za naložbe zavezujoče izvaja okoljska, socialna in upravljavska merila v svoj naložbeni proces, kot je opisano zgoraj. 

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Glavni škodljivi vplivi se 

upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril 

Vsaj 97 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 
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najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Skupina za izbor zunanjih upravljavcev je razvila nabor orodij, ki omogoča analizo portfeljev 

skozi več leč za opredelitev okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, vključno s poslovnimi tveganji, zgodovinskimi spori in 

ravnanjem, ogljikom in podnebnimi tveganji, kjer je ustrezno. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med svetovalci 

in zunanjimi upravljavci, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

 Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Svetovalec za naložbe zavezujoče izvaja okoljska, socialna in upravljavska merila v svoj naložbeni proces, kot je opisano zgoraj. 

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril  

Vsaj 97 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Skupina za izbor zunanjih upravljavcev je razvila nabor orodij, ki omogoča analizo portfeljev 

skozi več leč za opredelitev okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, vključno s poslovnimi tveganji, zgodovinskimi spori in 

ravnanjem, ogljikom in podnebnimi tveganji, kjer je ustrezno. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med svetovalci 

in zunanjimi upravljavci, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Svetovalec za naložbe zavezujoče izvaja okoljska, socialna in upravljavska merila v svoj naložbeni proces, kot je opisano zgoraj. 

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 
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Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril  

Vsaj 97 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Skupina za izbor zunanjih upravljavcev je razvila nabor orodij, ki omogoča analizo portfeljev 

skozi več leč za opredelitev okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, vključno s poslovnimi tveganji, zgodovinskimi spori in 

ravnanjem, ogljikom in podnebnimi tveganji, kjer je ustrezno. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med svetovalci 

in zunanjimi upravljavci, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Svetovalec za naložbe zavezujoče izvaja okoljska, socialna in upravljavska merila v svoj naložbeni proces, kot je opisano zgoraj. 

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril  

Vsaj 97 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Skupina za izbor zunanjih upravljavcev je razvila nabor orodij, ki omogoča analizo portfeljev 

skozi več leč za opredelitev okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, vključno s poslovnimi tveganji, zgodovinskimi spori in 

ravnanjem, ogljikom in podnebnimi tveganji, kjer je ustrezno. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med svetovalci 

in zunanjimi upravljavci, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 
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Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Svetovalec za naložbe zavezujoče izvaja okoljska, socialna in upravljavska merila v svoj naložbeni proces, kot je opisano zgoraj. 

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril  

Vsaj 97 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Skupina za izbor zunanjih upravljavcev je razvila nabor orodij, ki omogoča analizo portfeljev 

skozi več leč za opredelitev okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, vključno s poslovnimi tveganji, zgodovinskimi spori in 

ravnanjem, ogljikom in podnebnimi tveganji, kjer je ustrezno. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med svetovalci 

in zunanjimi upravljavci, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Svetovalec za naložbe zavezujoče izvaja okoljska, socialna in upravljavska merila v svoj naložbeni proces, kot je opisano zgoraj. 

Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih 

standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, 

odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman 

Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter 

spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev 

globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Glavni škodljivi vplivi se upoštevajo kvalitativno z uporabo zgoraj opisanih zavezujočih okoljskih, socialnih in upravljavskih meril  

Vsaj 97 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 
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uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov. 

Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih 

produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, 

svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil 

najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik 

nabor potreb in primerov uporabe. Skupina za izbor zunanjih upravljavcev je razvila nabor orodij, ki omogoča analizo portfeljev 

skozi več leč za opredelitev okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, vključno s poslovnimi tveganji, zgodovinskimi spori in 

ravnanjem, ogljikom in podnebnimi tveganji, kjer je ustrezno. Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega upravljanja med svetovalci 

in zunanjimi upravljavci, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki vlagajo, je ključni del našega 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 

naložbeni proces, ki je sestavljen iz izključevalnih pregledov, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). 

Poleg uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, 

socialne in upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi 

ocenil splošno kakovost poslovanja in vrednotenje ter potencialna tveganja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman 

Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v 

prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in 

izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za 

izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov 

označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne 

škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Kazalniki trajnostnosti portfelja 

se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme 

tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene 

smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in 

upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz izključevalnih pregledov.  Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov 

za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov.  Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke.  Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe.  Poleg 

finančnega skrbnega pregleda, ki ga izvaja svetovalec za naložbe, svetovalec za naložbe oceni tudi vpliv okoljskih, socialnih in 

upravljavskih tveganj in priložnosti kot del naložbenega procesa, kadar je to ustrezno.  Ocenjevanje in spodbujanje učinkovitega 

upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajo v imenu strank, ki vlagajo, je ključni del 

naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj.  

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj temeljni 
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naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) izključitev na podlagi 

lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (ii) ciljev na ravni portfelja, kot je navedeno spodaj. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je navedeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe integrira okoljske, socialne in 

upravljavske dejavnike s tradicionalnimi temeljnimi dejavniki kot del svojega temeljnega raziskovalnega procesa, da bi: (i) ugotovil, 

ali je določen vrednostni papir s stalnim donosom in/ali sektor primeren in ima privlačno ceno za naložbe, ter (ii) ocenil njegov 

potencialni vpliv na kreditno kakovost in razpone določenega vrednostnega papirja s stalnim donosom. Portfelj spodbuja lastniški 

pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki 

so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, 

prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si 

bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji 

ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj 

upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Vsaj 75 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj, so sestavljene iz (i) izključitev na podlagi 

lastniških ocen okoljskih, socialnih in upravljavskih meril; (ii) ciljev na ravni portfelja. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire 

podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost 

podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja 

ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato 

svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Ocenjevanje 

okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov je osrednji del temeljne analize svetovalca za naložbe. Prakse okoljskih, socialnih in 

upravljavskih vidikov se ocenjujejo kot del naložbenega procesa, če se štejejo za pomembne za kreditno tveganje. Ocenjevanje in 

spodbujanje učinkovitega upravljanja med družbami in izdajatelji, zastopanimi v portfeljih, ki jih upravljajmo v imenu naših strank, ki 

vlagajo, je ključni del našega naložbenega procesa.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Upravljavec naložb si prizadeva izvajati in spodbujati okoljske, socialne in upravljavske vidike s sledenjem 

uspešnosti indeksa Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR („indeks“), ki izvaja okoljske, 

socialne in upravljavske vidike pri procesu oblikovanja svojega indeksa, kot je opisano spodaj. Indeks je oblikovan v skladu s 

predpisi, določenimi za referenčne vrednosti EU, usklajene s Pariškim sporazumom v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/1818 z 

dne 17. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z minimalnimi standardi za 

referenčne vrednosti EU za podnebni prehod in referenčne vrednosti EU, usklajene s Pariškim sporazumom.  Ponudnik indeksa 

ocenjuje spoštovanje podjetij do dobrega upravljanja z uporabo izključitev raziskav, ki temeljijo na standardih, v okviru zgoraj 

opisane metodologije indeksa.  Ta podsklad upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih. 

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta podsklad, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril.  Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj so sestavljene iz sledenja uspešnosti indeksa 

ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR („Index“), ki izvaja okoljske, socialne in upravljavske vidike 

pri oblikovanju svojega indeksa. Podatke, uporabljene za oblikovanje indeksa, pridobi zunanji skrbnik indeksa iz podjetja 

Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Upravljavec naložb se zanaša na osnovne metodologije in vire podatkov upravitelja 

indeksa in zato nima nadzora nad viri podatkov, ki se uporabljajo za izpolnjevanje okoljskih in/ali socialnih značilnosti, ki jih 

spodbuja sklad kot rezultat njegovega sledenja indeksu.  Po vključitvi upravitelja indeksa bo upravljavec naložb opravil skrbni 
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pregled upravitelja indeksa, da bi ocenil njegovo upravljanje, politike in postopke, nadzor in vodenje evidenc v zvezi z indeksom.  V 

skladu z integriranim pristopom k upravljanju in naložbam imamo močno, globalno sodelovanje, ki združuje našo vizijo posebne 

globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem naših skupin za naložbe.  

Ta podsklad sledi indeksu, kot je opisano zgoraj.   

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam.  Upravljavec naložb si prizadeva izvajati in spodbujati okoljske, socialne in upravljavske vidike s sledenjem 

uspešnosti indeksa FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond Index („indeks“), ki izvaja 

okoljske, socialne in upravljavske vidike pri procesu oblikovanja svojega indeksa z uporabo izključitvenih meril za pregled, kot je 

opisano spodaj. Podjetniške obveznice v lasti podsklada so predmet okoljskih, socialnih in upravljavskih pregledov v drugem 

koraku metodologije, kot je opisano v Naložbeni politiki v dodatku.  Kot del uporabe okoljskih, socialnih in upravljavskih pregledov 

na podjetniških obveznicah ponudnik indeksa ocenjuje, ali podjetja spoštujejo merila dobrega upravljanja, vključno, vendar ne 

omejeno na, dobre upravljavske strukture, odnose med zaposlenimi, prejemke zaposlenih in izpolnjevanje davčnih obveznosti na 

ravni podjetij, v katera se vlaga.  Ta podsklad upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v okoljskih in/ali socialnih 

stebrih.   

Vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta podsklad, in sicer z uporabo okoljskih, 

socialnih in upravljavskih meril.  Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset 

Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali 

socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, 

uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta portfelj so sestavljene iz sledenja uspešnosti indeksa 

FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond Index („indeks“), ki izvaja okoljske, socialne in 

upravljavske vidike pri oblikovanju svojega indeksa. Podatke, uporabljene za oblikovanje indeksa, pridobi zunanji skrbnik indeksa iz 

podjetja Institutional Shareholder Services Inc (ISS).  Upravljavec naložb se zanaša na osnovne metodologije in vire podatkov 

upravitelja indeksa in zato nima nadzora nad viri podatkov, ki se uporabljajo za izpolnjevanje okoljskih in/ali socialnih značilnosti, ki 

jih spodbuja sklad kot rezultat njegovega sledenja indeksu.  Po vključitvi upravitelja indeksa bo upravljavec naložb opravil skrbni 

pregled upravitelja indeksa, da bi ocenil njegovo upravljanje, politike in postopke, nadzor in vodenje evidenc v zvezi z indeksom.  V 

skladu z integriranim pristopom k upravljanju in naložbam imamo močno, globalno sodelovanje, ki združuje našo vizijo posebne 

globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem naših skupin za naložbe.  

Ta podsklad sledi indeksu, kot je opisano zgoraj.   

Ta sklad je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta sklad, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe izvaja pristop k okoljskim, socialnim in upravljavskim vidikom v svoj kvantitativni 

naložbeni proces, kot je določeno spodaj („okoljska, socialna in upravljavska merila“). Ta je sestavljen iz: (i) uporabe podnebnih 

meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda, kot je navedeno spodaj; (ii) izključevalnih pregledov. Poleg uporabe 

okoljskih, socialnih in upravljavskih meril, kot je določeno zgoraj, lahko svetovalec za naložbe oceni podjetja, v katera vlaga, tudi 

glede na določene socialne, okoljske in upravljavske kazalnike prek svoje izbire delnic s pristopom od spodaj navzgor in postopka 

gradnje portfelja. Portfelj spodbuja lastniški pristop družbe Goldman Sachs Asset Management za opredelitev in ocenjevanje 

kršiteljev globalnih standardov in izdajateljev, ki so morda vpleteni v prakse slabega upravljanja, zlasti v zvezi z dobrimi 

upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Globalna skupina 

za upravljanje Goldman Sachs Asset Management si bo prizadevala za izvajanje lastniškega pristopa za opredelitev, 

pregledovanje, ocenjevanje ter spremljanje družb, ki so jih zunanji ponudniki podatkov označili na podlagi različnih kriterijev, da 
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sestavi lastniški seznam kršiteljev globalnih standardov. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti v 

okoljskih in/ali socialnih stebrih.  

Glede na pretekle podatke se pričakuje, da bo vsaj 90 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih 

spodbuja ta portfelj, in sicer z uporabo okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Kazalniki trajnostnosti portfelja se bodo merili in 

ocenjevali stalno. Družba Goldman Sachs Asset Management uporablja lastniške sisteme podjetij in sisteme tretjih oseb za 

spremljanje skladnosti z zavezujočimi okoljskimi ali socialnimi značilnostmi portfelja, ki jih vsebujejo naložbene smernice v skladu s 

politiko naložbenih smernic GSAM. Metodologije, uporabljene za izpolnjevanje okoljskih, socialnih in upravljavskih meril za ta 

portfelj, so sestavljene iz (i) uporabe podnebnih meritev za obravnavanje tveganja podnebnega prehoda; (ii) izključevalnih 

pregledov. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za dopolnitev internih raziskav o okoljskih in/ali socialnih 

značilnostih produktov. Medtem ko se razpoložljivost in kakovost podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih še naprej 

izboljšujeta, svetovalec za naložbe meni, da trenutno ne obstaja ponudnik podatkov o okoljskih, socialnih in upravljavskih merilih, ki 

bi nudil najbolj celovite uporabne osnovne podatke. Zato svetovalec za naložbe spodbuja več zunanjih ponudnikov, da zadovolji 

raznolik nabor potreb in primerov uporabe. Okoljski, socialni in upravljavski vidiki so vključeni v izbiro delnic s pristopom od spodaj 

navzgor in postopke gradnje portfelja glede na prepričanje, da lahko okoljski, socialni in upravljavski dejavniki vplivajo na uspešnost 

in profil tveganja naložb. V skladu z integriranim pristopom svetovalca za naložbe k upravljanju in naložbam obstaja močno, 

globalno sodelovanje, ki združuje vizijo posebne globalne skupine za upravljanje s strokovnim znanjem skupin za naložbe.  

Nobena referenčna vrednost ni bila določena za namene doseganja okoljskih ali socialnih značilnosti, ki jih spodbuja portfelj. 

Zadnje letno poročilo sklada vključuje izjavo, da so bile okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja ta sklad, kot je določeno v 

razkritju člena 8, v obdobju poročanja izpolnjene. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe spodbuja okoljske in socialne značilnosti z zagotavljanjem, da portfelj izvaja naložbe 

v osnovne sklade, osredotočene na ustvarjanje merljivega pozitivnega vpliva na cilje podnebnega prehoda in/ali vključujoče rasti. 

Da bi ocenili, ali so morebitne portfeljske naložbe združljive z zgoraj navedenimi temami, bodo pri AIMS Group v okviru svetovalca 

za naložbe ocenili morebitno portfeljsko naložbo. Upravljavec naložb opravi skrbni pregled, da oceni vodenje potencialnega 

upravljavca, preden sprejme odločitev o naložbi. S tem postopkom skrbnega pregleda svetovalec za naložbe zbira informacije o 

praksah upravljavca v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem 

davčnih obveznosti, da oceni, ali družba upošteva prakse dobrega upravljanja. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na 

dejavnike trajnostnosti („glavni škodljivi vplivi“) v okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Vsaj 95 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Po točki naložbe bo svetovalec 

za naložbe spremljal stalno združljivost vsake portfeljske naložbe z okoljskimi in/ali socialnimi temami, ki so zanjo pomembne, in si 

bo po najboljših močeh prizadeval pridobiti ustrezne ključne kazalnike uspešnosti za vsako zadevno temo v zvezi z naložbo. 

Odvisno od narave projekta, zrelosti, se lahko za merjenje doseganja vsake okoljske ali socialne značilnosti, ki jo spodbuja ta 

finančni produkt, uporabi eden ali več ključih kazalnikov uspešnosti. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za 

merjenje in spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti osnovnih sredstev portfelja.  Svetovalec za naložbe portfeljev z več 

upravljavci se glede metodologije, popolnosti in točnosti podatkov zanaša na zunanje vire podatkov, vključno, vendar ne omejeno 

na podatke osnovnih upravljavcev in zunanjih ponudnikov podatkov. Skupina za izbor nadomestnih upravljavcev je razvila nabor 

orodij, ki omogoča analizo portfeljev skozi več leč za opredelitev okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, vključno s poslovnimi 

tveganji, zgodovinskimi spori in ravnanjem, ogljikom in podnebnimi tveganji, kjer je ustrezno. Svetovalec za naložbe sodeluje z 

zunanjimi upravljavci osnovnih portfeljev in je odvisen od osnovnih upraviteljev teh skladov pri sodelovanju z njihovimi osnovnimi 

portfeljskimi podjetji.  

Indeks ni bil opredeljen kot referenčna vrednost za ugotavljanje, ali je ta finančni produkt usklajen z okoljskimi ali socialnimi 

značilnostmi, ki jih spodbuja. 

Ta portfelj je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta portfelj, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 
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Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Portfelj spodbuja okoljske in socialne značilnosti s portfeljskimi naložbami po tematskem pristopu, pri čemer 

bodo vse portfeljske naložbe po mnenju svetovalca za naložbe na točki naložbe združljive s temami podnebnega prehoda, vključno 

s čisto energijo, trajnostnim prometom, ekosistemskimi storitvami, hrano in kmetijstvom ter odpadki in materiali ali s temami 

vključujoče rasti, vključno z zdravjem, izobraževanjem in finančno vključenostjo. Portfelj se bo osredotočil na oblikovanje portfelja s 

približno 20 do 25 skupnih naložb v portfeljska podjetja, ustvarjenimi skupaj z upravljavci portfelja, čeprav lahko portfelj vlaga v 

manjše ali večje število skupnih naložb. Upravljavec naložb opravi skrbni pregled, da oceni vodenje potencialnega upravljavca, 

preden sprejme odločitev o naložbi. S tem postopkom skrbnega pregleda upravljavec naložb zbira informacije o praksah 

upravljavca v zvezi z dobrimi upravljavskimi strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih 

obveznosti, da oceni, ali družba upošteva prakse dobrega upravljanja. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike 

trajnostnosti („glavni škodljivi vplivi“) v okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Vsaj 95 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Po točki naložbe bo svetovalec 

za naložbe spremljal stalno združljivost vsake portfeljske naložbe z okoljskimi in/ali socialnimi temami, ki so zanjo pomembne, in si 

bo po najboljših močeh prizadeval pridobiti ustrezne ključne kazalnike uspešnosti za vsako zadevno temo v zvezi z naložbo. 

Odvisno od narave projekta, zrelosti, se lahko za merjenje doseganja vsake okoljske ali socialne značilnosti, ki jo spodbuja ta 

finančni produkt, uporabi eden ali več ključih kazalnikov uspešnosti. Svetovalec za naložbe uporablja zunanje vire podatkov za 

merjenje in spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti osnovnih sredstev portfelja.  Svetovalec za naložbe se glede metodologije, 

popolnosti in točnosti podatkov zanaša na zunanje vire podatkov, vključno, vendar ne omejeno na podatke osnovnih upravljavcev 

in zunanjih ponudnikov podatkov. Svetovalec za naložbe je razvil nabor orodij, ki omogoča analizo portfeljev skozi več leč za 

opredelitev okoljskih, socialnih in upravljavskih tveganj, vključno s poslovnimi tveganji, zgodovinskimi spori in ravnanjem, ogljikom 

in podnebnimi tveganji, kjer je ustrezno. Svetovalec za naložbe lahko sodeluje z zunanjimi upravljavci portfelja, ki vlagajo skupaj, 

da bi sodelovali z osnovnimi podjetji, v katera se vlaga. 

Indeks ni bil opredeljen kot referenčna vrednost za ugotavljanje, ali je ta finančni produkt usklajen z okoljskimi ali socialnimi 

značilnostmi, ki jih spodbuja. 

Ta portfelj je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta portfelj, kot je določeno v razkritju člena 8. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Portfelj spodbuja okoljske ali socialne značilnosti, vendar nima trajnostne naložbe kot cilj in se ne zavezuje h kakršnim koli 

trajnostnim naložbam. Svetovalec za naložbe spodbuja okoljske značilnosti s portfeljskimi naložbami v gozdarstvo in kmetijstvo, ki 

si prizadevajo za sekvestracijo ogljika, z vlaganjem v dejavnosti, kot so projekti pogozdovanja, izboljšano upravljanje obstoječih 

gozdov in ohranjanje naravnih gozdov. Ko je mogoče, lahko portfelj vlaga tudi naložbe, osredotočene na druge naravne rešitve. 

Upravljavec naložb opravi skrbni pregled, da oceni vodenje potencialnega upravljavca, preden sprejme odločitev o naložbi. S tem 

postopkom skrbnega pregleda upravljavec naložb zbira informacije o praksah upravljavca v zvezi z dobrimi upravljavskimi 

strukturami, odnosi med zaposlenimi, prejemki zaposlenih in izpolnjevanjem davčnih obveznosti, da oceni, ali družba upošteva 

prakse dobrega upravljanja. Ta portfelj upošteva glavne škodljive vplive na dejavnike trajnostnosti („glavni škodljivi vplivi“) v 

okoljskih in/ali socialnih stebrih. 

Vsaj 95 % naložb bo usklajenih z okoljskimi in/ali socialnimi značilnostmi, ki jih spodbuja ta portfelj. Upravljavec naložb bo 

sodeloval z uglednimi nevladnimi organizacijami pri podpori skrbnega pregleda okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov in 

upravljanja portfelja. Vsi projekti v zvezi z ogljikom morajo uporabljati stroge standarde za zagotavljanje dodatnosti (tj. neto 

zmanjšanje emisij nad tistimi, ki bi tako ali tako nastale v odsotnosti določene dejavnosti ali projekta), kar portfelj namerava doseči 

z upoštevanjem vodilnih protokolov ogljične izravnave in s sodelovanjem z naravovarstvenimi nevladnimi organizacijami za 

vrednotenje projektov v zvezi z ogljikom. Odvisno od narave projekta, zrelosti, se lahko za merjenje doseganja vsake okoljske ali 

socialne značilnosti, ki jo spodbuja ta finančni produkt, uporabi eden ali več ključih kazalnikov uspešnosti. Svetovalec za naložbe 

uporablja zunanje vire podatkov za merjenje in spremljanje okoljskih ali socialnih značilnosti osnovnih sredstev portfelja. Svetovalec 

za naložbe portfeljev z več upravljavci se glede metodologije, popolnosti in točnosti podatkov zanaša na zunanje vire podatkov, 

vključno, vendar ne omejeno na podatke osnovnih upravljavcev in zunanjih ponudnikov podatkov. Skupina za izbor zunanjih 

upravljavcev je razvila nabor orodij, ki omogoča analizo portfeljev skozi več leč za opredelitev okoljskih, socialnih in upravljavskih 

tveganj, vključno s poslovnimi tveganji, zgodovinskimi spori in ravnanjem, ogljikom in podnebnimi tveganji, kjer je ustrezno. 

Svetovalec za naložbe sodeluje z zunanjimi upravljavci osnovnih portfeljev in je odvisen od osnovnih upraviteljev teh skladov pri 

sodelovanju z njihovimi osnovnimi portfeljskimi podjetji.  
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Indeks ni bil opredeljen kot referenčna vrednost za ugotavljanje, ali je ta finančni produkt usklajen z okoljskimi ali socialnimi 

značilnostmi, ki jih spodbuja. 

Ta portfelj je bil leta 2022 ustanovljen ali pa je svojo naložbeno strategijo posodobil z razkritji člena 8. Zato bo letno poročilo za leto 

2022 vključevalo izjavo o obsegu, v katerem so bile v obdobju poročanja izpolnjene okoljske ali socialne značilnosti, ki jih spodbuja 

ta portfelj, kot je določeno v razkritju člena 8. 

 

 


