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SFDR Оповестяване 

Ъп Тренд ООД (“Ъп Тренд”) е задължен да публикува информация относно това дали 

отчита „Неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на 

устойчивост“ (“Основните неблагоприятни въздействия” или ОНВ) съгласно SFDR. Ъп 

Тренд понастоящем не отчита ОНВ на инвестиционните решения върху факторите на 

устойчивост във връзка с продуктите и услугите, както е определено съгласно и в 

съответствие с SFDR. Причината за това е, че Ъп Тренд не е, според своето виждане,  в 

позицията, към настоящия момент, да се сдобива с и/или измерва всички данни, 

изискуеми по SFDR, както и да докладва, още повече системно, последователно и в 

рамките на разумни разходи за това, по отношение на инвестиционните си стратегии за 

инвеститорите. 

  

Ъп Тренд възнамерява да отчита и докладва на инвеститорите, прилагайки стандартите 

на SFDR, Техническите регулаторни стандарти в техния предварителен, а впоследствие 

и окончателен вид, Основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните 

решения върху факторите на устойчивост по отношение и във връзка с тези стратегии, 

когато и доколкото има достатъчно влияние и контрол над инвестицията и да предоставя 

информация на инвеститори в относимите продукти. 

  

От практическа гледна точка, в зависимост от инвестиционната стратегия и продукта, Ъп 

Тренд ще се стреми  да взема предвид като релевантна част от факторите за устойчивост, 

изброени в SFDR, включването на съображения за околната среда, за служителите и 

социалните въпроси, опазването на човешките права, предотвратяване на активна и 

пасивна корупция, където може да добие достатъчно информация по тези въпроси с 

разумни средства. 



 

Където е възможно, Ъп Тренд е осигурил информация за такива фактори с помощта на 

информация от трети лица, без да гарантира точността и вероятността на тази 

информация.  

На инвеститорите, отчитащи ESG фактори (на околната среда, социални и управленски), 

се препоръчва да се запознаят с тази относима информация, когато тя е налична, при 

подаване на своите нареждания при договори за брокерски услуги. 

На инвеститорите, отчитащи ESG фактори (на околната среда, социални и управленски), 

се препоръчва да се запознаят с тази относима информация, като с предимство им се 

препоръчват продуктите по чл. 8 и 9 на SFDR с благоприятни показатели  в областта, при 

договори за управление на портфейл. 

   

 

Информация по чл. 5 SFDR по отношение на това как Политиката на 

Ъп Тренд за възнаграженията на служителите съответства с ие 

съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивостта 

 

Политиката и практиките на Ъп Тренд са създадени така, че да осигуряват устойчиво и 

ефективно управление на риска, като също така по никакъв начин не окуражават поемане 

на риск, който не съответства на рисковия апетит и рисковия профил на управлявания от 

Ъп Тренд портфейл. Като главен фактор за постигането на това, Ъп Тренд идентифицира 

твърдото месечно възнаграждение, без допълнителен бонус обвързан с печалбата на 

инвестиционния посредник, което е определено за всеки служител, елиминиращо 

възможността за създаване на конфликт на интереси или поведение на служителя, 

несъответстващо на инвестиционните цели  и рисковия толеранс на портфейла и 

инвеститора. За служителите не съществува никакъв стимул да насочват клиент към по-

ниско ESG-индексирани продукти, нито да препоръчват, а още по-малко прилагат, 

инвестиционни стратегии, повишаващи риска за околната среда или устойчивостта. 

 


