VYHLÁSENIE O NEZOHĽADŇOVANÍ NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV NA FAKTORY
UDRŽATEĽNOSTI
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

2.

SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO:
53 725 654, zap. v OR OS BA I, odd. Sro, vložka č.: 152274/B, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
je samostatný finančný agent zapísaný v registri samostatných finančných agentov vedenom Národnou bankou
Slovenska (ďalej len „NBS“) pod registračným číslom 262024 (ďalej aj len „SIMPLEA FS“). SIMPLEA FS je
oprávnený mimo iné vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia i kapitálového trhu.
SIMPLEA FS vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými
inštitúciami, ktorých zoznam je uvedený na webovom sídle SIMPLEA FS – www.simplea.sk, pričom tieto zmluvy
nemajú výhradnú povahu.
SIMPLEA FS poskytuje toto Vyhlásenie o nezohľadňovaní nepriaznivých vplyvov na faktory udržateľnosti (ďalej
len „Vyhlásenie“) v zmysle článku 4 ods. 5 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088
z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb v platnom znení, ako
aj v priamej nadväznosti na dokument - „Informácie o udržateľnosti“ zverejnený na webovom sídle SIMPLEA FS
– www.simplea.sk. Preto všetky pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tomto Vyhlásení majú
rovnaký význam ako pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v Informáciách o udržateľnosti
zverejnených na webovom sídle SIMPLEA FS – www.simplea.sk.
Článok II.
Predmet Vyhlásenia

1.

2.

SIMPLEA FS vyhlasuje, že v súčasnosti nezohľadňuje pri:
Finančnom sprostredkovaní v sektore kapitálového trhu
Finančnom sprostredkovaní v sektore poistenia alebo zaistenia
(ďalej len „Finančné sprostredkovanie“)1
nepriaznivé vplyvy na Faktory udržateľnosti, a to z nasledovných dôvodov:
• SIMPLEA FS na účely plnenia svojich povinností v zmysle ESG legislatívy nevyhnutne potrebuje súčinnosť
Finančnej inštitúcie ako subjektu, ktorý primárne disponuje informáciami o nepriaznivých vplyvoch na Faktory
udržateľnosti,
• aby SIMPLEA FS mohla brať do úvahy nepriaznivé vplyvy na Faktory udržateľnosti, potrebuje mať možnosť
analyzovať potrebné dáta od Finančných inštitúcií,
• SIMPLEA FS v súčasnej dobe nedisponuje súhrnom potrebných informácií od Finančných inštitúcií
k zohľadňovaniu nepriaznivých vplyvov na Faktory udržateľnosti.
Zohľadňovanie nepriaznivých vplyvov na Faktory udržateľnosti je však na úrovni SIMPLEA FS prioritou, a preto
SIMPLEA FS má v úmysle takéto nepriaznivé vplyvy čo najskôr zohľadňovať v celom rozsahu poskytovaného
Finančného sprostredkovania, a to bez zbytočného odkladu po tom čo bude SIMPLEA FS disponovať
relevantnými a potrebnými dátami, a to najneskôr však do 31.08.2022. Pravidelným monitoringom trhu bude
znenie tohto Vyhlásenia podliehať zmenám tak, aby zodpovedalo skutočnému stavu.
V Bratislave, dňa 01.09.2021

SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.
Ing. Peter Michajlov
konateľ

Finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu je poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným
papierom a cenným papierom a majetkovým účastiam vo fondoch kolektívneho investovania. Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia
je poskytovanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, a to
v rozsahu osobných odporúčaní Klientovi buď na jeho žiadosť, alebo z iniciatívy distribútora poistenia v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o poistení.
Finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia sa v tomto prípade viaže výlučne na IBIP.
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