AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKO INFORMACIJA APIE TVARUMO RIZIKĄ
Šiame dokumente Akcinė bendrovė Šiaulių bankas (toliau – Bankas) pateikia su tvarumu susijusią
informaciją, vadovaujantis 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (toliau
- SFDR).
TVARUMO RIZIKOS INTEGRAVIMAS
Pagal SFDR tvarumo veiksniai suprantami kaip aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, taip pat
pagarbos žmogaus teisėms ir kovos su korupcija bei kovos su kyšininkavimu klausimai, o tvarumo
rizika – kaip su tvarumo veiksniais susijęs įvykis ar situacija, kuriai įvykus galėtų būti padarytas realus
ar galimas reikšmingas neigiamas poveikis investicijų vertei. Banke tvarumo rizika suprantama kaip
ESG (aplinkosaugos, socialinė ir valdymo, angl. Environmental, social and governance) rizika.
Bankas, priimdamas investicinius sprendimus, siekia vertinti visas galimas rizikas ir veiksnius,
įskaitant ir ESG veiksnius bei su jais susijusias rizikas, kurie gali turėti esamą arba būsimą neigiamą
poveikį investicijų vertei ir rezultatams. Be to, Bankas yra patvirtinęs ir taiko Atsakingo investavimo
reglamentą, detalizuojantį ESG rizikų ir veiksnių vertinimo įtraukimą į Banko investicinių sprendimų
priėmimo procesą. Detalesnė informacija apie ESG rizikų integravimą į investicinių sprendimų
priėmimo procesą bei kitus ESG veiksnių vertinimo aspektus skelbiama Banko patvirtintame
Atsakingo investavimo reglamente, kuris skelbiamas Banko interneto puslapyje.
PAGRINDINIO NEIGIAMO POVEIKIO TVARUMO VEIKSNIAMS VERTINIMAS
Pagal SFDR pagrindinis neigiamas poveikis tvarumo veiksniams suprantamas kaip toks investavimo
sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams. Bankas atlieka
vidinius vertinimus, kad galėtų atsižvelgti į neigiamą investicinių sprendimų įtaką tvarumo veiksniams
bei teikti informaciją pagal SFDR. Bankas, kaip finansų patarėjas, platindamas Investicinį gyvybės
draudimą, atlieka minimalų vaidmenį konsultuodamas draudimo klausimais, todėl Bankas šiuo metu
neatsižvelgia į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams. Bankas, kaip finansų patarėjas,
ketina atsižvelgti į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams tuo atveju, jeigu padidėtų
konsultavimo draudimo klausimais apimtis.
ATLYGIO POLITIKOS SKAIDRUMAS TVARUMO RIZIKOS ATŽVILGIU
Bankas yra paskelbęs ir vadovaujasi Atlygio politika, kuri atitinka pasirinktą Banko įmonių grupės
veiklos ir rizikos strategiją, tikslus, įskaitant numatomus su ESG rizika susijusius tikslus, vertybes ir
organizacijos kultūrą, rizikos kultūrą. Atlygio politika skelbiama Banko interneto puslapyje.
INFORMACIJOS APIE TVARUMO RIZIKĄ PATEIKIMAS PRIEŠ SUDARANT SUTARTĮ
Šio dokumento pateikimas laikomas sudedamąja dalimi visos ikisutartinės informacijos, kuri
pateikiama prieš sudarant (ar atnaujinant) sutartį dėl Banko portfelio valdymo paslaugos. Bankui,
kaip draudimo tarpininkui, sudarant sutartį su klientu dėl investicinio gyvybės draudimo, šis
dokumentas nėra teikiamas, teikiama draudimo įmonės informacija apie tvarumo riziką, kaip
ikisutartinė informacija, kuri taip pat yra laikoma konsultavimo proceso sudedamąja dalimi.

