Vyhlásenie spoločnosti ANDERSON a.s. o zverejňovaní informácií o
udržateľnosti v sektore finančných služieb

▪

Právny rámec: vyhlásenie je vypracované v súlade s legislatívnymi požiadavkami podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 z 27.11.2019 o zverejňovaní informácií
o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej ako „Nariadenie SFDR“)

▪

Naša spoločnosť: ANDERSON a.s., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 886 633,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3332/B, ako
právnická osoba špecializujúca sa na profesionálne služby finančného sprostredkovania v sektore
finančných služieb, ktorá vykonáva svoju činnosť ako samostatný finančný agent na základe
povolenia Národnej banky Slovenska číslo 109406 ako aj na základe práva slobodného poskytovania
služieb na území členských štátov Európskej únie.

Naša spoločnosť pri poskytovaní odborných služieb vo vzťahu k našim klientom a jednotlivým
finančným produktom v rámci sektora finančných služieb neustále aplikuje a zavádza nové parametre
a postupy, ktoré zohľadňujú aktuálne legislatívne požiadavky a trendy takým spôsobom aby mal klient
komplexné informácie a možnosti posúdiť konkrétny produkt finančnej služby z viacerých
aspektov, zohľadniť všetky pozitívne, aj potenciálne negatívne dôsledky finančného produktu, vrátane príp.
rizík a dopadov zvolenej investičnej stratégie.
Vzhľadom na uvedené má klient pred uzavretím zmluvy o finančnej službe disponuje všetkými
nevyhnutnými informáciami o finančnej službe, ktoré poskytuje/zverejňuje príslušná finančná inštitúcia
v rámci portfólia poskytovaných finančných služieb, príp. i priamo vo vzťahu ku konkrétnej finančnej službe
poskytovanej finančnou inštitúciou.
V prípade ak príslušná finančná inštitúcia nevyhodnocuje, neposkytuje a ani nezverejňuje informácie
o rizikách spojených s udržateľnosťou v sektore finančných služieb, nevieme takúto informáciu zabezpečiť
a poskytnúť klientovi, a to ani na vyžiadanie. Zároveň sa prikláňame k názoru, že na komplexné
zhodnotenie produktov finančných inštitúcií z hľadiska rizík ohrozujúcich udržateľnosť v sektore finančných
služieb v súlade s Nariadením SFDR nie je v súčasnosti vytvorené primerané a dostatočné legislatívne
prostredie, keďže nie sú platné a účinné všetky potrebné vykonávacie predpisy k Nariadeniu SFDR,
predovšetkým určujúce potrebné a všeobecné regulačné technické štandardy (RTS) vo vzťahu
k poskytovaným finančným službám. Informácie o rizikách spojených s udržateľnosťou v sektore
finančných služieb tak častokrát nie sú poskytované ani samotnými finančnými inštitúciami a nie je možné
ich zverejňovať na našom webovom sídle.
Na základe uvedeného preto v súčasnej dobe informácie o udržateľnosti v sektore finančných služieb
a rizikách spojených s udržateľnosťou v zmysle politiky našej spoločnosti nezverejňujeme. Akonáhle však
bude vytvorené v rámci príslušného finančného trhu prostredie a ako samostatný finančný agent budeme
disponovať všetky dostupnými informáciami potrebnými k zodpovednému a nestrannému vyhodnoteniu
a zverejneniu informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb, svoj postoj zvážime, prispôsobíme
aktuálnym požiadavkám, a to i príp. nastavením systému odmeňovania vzhľadom na konzistentnosť so
začleňovaním rizík ohrozujúcich udržateľnosť.

V Bratislave, dňa 10.03.2021

