Declaração de impacto negativo
significativo
Natixis Investment Managers S.A.
O artigo 4.º do Regulamento (UE) 2019/2088 relativo à divulgação de informações relacionadas com a sustentabilidade
no setor dos serviços financeiros (SFDR) requer que os participantes no mercado financeiro assegurem transparência
em termos de consideração dos impactos negativos significativos de decisões de investimento sobre os fatores de
sustentabilidade (de acordo com o princípio “respeitar ou justificar os desvios” aplicável a entidades com menos de 500
colaboradores).
A abordagem de investimento responsável da Natixis Investment Managers S.A. (“NIM S.A.” ou a “Sociedade”) é consistente
com a política ESG* do grupo de Gestores de Investimento da Natixis (o “Grupo”). A Sociedade age como sociedade gestora
de organismos de investimento coletivo, cuja gestão delegou aos gestores de investimento afiliados do Grupo (as “Afiliadas”).
Consequentemente, a Sociedade confia nas políticas de investimento responsáveis das Afiliadas responsáveis pela gestão
de investimento dos fundos objeto de delegação.
No Grupo, acreditamos na força do pensamento independente. Cada gestor de investimento na Natixis foca-se nos estilos e
disciplinas de investimento em que tem experiência comprovada. Deste modo, não obstante as Afiliadas estarem cientes da
importância do investimento responsável, os objetivos em termos de ESG, o quadro de avaliação de ESG e a consideração
dos impactos negativos das decisões de investimento sobre os fatores de sustentabilidade variam entre os gestores de
investimento.
A NIM S.A. apoia o quadro de transparência em que é tido em conta o impacto negativo das decisões de investimento nos
fatores de sustentabilidade. No entanto, dadas as especificidades do nosso modelo de múltiplas afiliadas, o regime de
gestão delegada relativamente aos ativos do fundo e à escala dos nossos produtos, a NIM S.A. não consegue atualmente
monitorizar a totalidade dos principais indicadores obrigatórios de impacto negativo.
A conformidade com o principal regime de impacto negativo constitui um desafio para o setor financeiro como um todo,
principalmente porque os dados relevantes podem não estar facilmente disponíveis para comunicação ao nível de cada
entidade, conforme exigido pelo SFDR. Por estes motivos, a NIM S.A. opta pela solução “justificar os desvios”.
A NIM S.A. pretende reforçar a consideração dos impactos negativos em termos de sustentabilidade nas suas decisões
de investimento e na sua organização. As Afiliadas colaboram atualmente com fornecedores de dados externos para
possibilitar a monitorização, pela parte dos mesmos, dos principais indicadores de impacto negativo e a elaboração dos
relatórios necessários. Por conseguinte, a posição atual está sujeita a processo de revisão regular e pode alterar-se ao longo
do tempo.
Por fim, a Sociedade afirma o seu compromisso para com a integração dos critérios ESG no processo de tomada de decisão
de investimento, como demonstra a gama de produtos sustentáveis disponibilizados aos nossos clientes.
Caso pretenda saber mais sobre as políticas da Sociedade relacionadas com ESG, tais como a Política de Integração de
Risco de Sustentabilidade ou a Política de Votação por Procuração, consulte a secção Documentos Legais no nosso sítio
Web societário disponível na sua jurisdição.
* Ambiente, social e governação
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