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oDpoWIeDZIalne  
InWestoWanIe  
– DźWiGNią DlA CelÓW 
ZRÓWNOWAŻONeGO  
RoZWoJU
Podmioty inwestujące na rynku mogą w znacznym stopniu 
przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju, jeśli tylko uwzględnią je w swoich politykach 
inwestycyjnych. Przykładem podmiotów, które mogą mieć 
bezpośrednie przełożenie na realizację SDGs, są fundusze 
private equity, ściśle współpracujące ze swoimi spółkami 
portfelowymi. Takim funduszem aktywnie działającym na 
rynku polskim i Europy Środkowo-Wschodniej jest Abris 
Capital Partners. Abris inwestując jak dotąd kwotę ponad 
1.2 mld euro rozwinął lub wciąż rozwija ponad 25 spółek. 

Jesteśmy świadomi nie tylko naszego wpływu finansowego, 
lecz również społecznego i środowiskowego. dla przykładu 
mamy taki wpływ na ponad 12500 osób zatrudnionych 
w naszych spółkach portfelowych. Rozwijając nasze spółki 

już przyczyniliśmy się do powstania ponad 1700 nowych 
miejsc pracy. inwestujemy w nowe ekologiczne technologie. 
Wdrażamy programy, których celem jest budowanie ładu 
korporacyjnego, zapobieganie korupcji i rozwój etycznej 
kultury biznesowej.

Jednak, aby było to możliwe, musieliśmy zacząć od siebie. 
Fundamentem naszego podejścia do zagadnień ładu 
korporacyjnego, aspektów środowiskowych, społecznych, 
ludzkich i praw człowieka jest Polityka odpowiedzialnego 
inwestowania oparta na 10 Zasadach Global Compact oraz 
Sześciu Zasadach odpowiedzialnego inwestowania wspiera-
nych przez organizację narodów Zjednoczonych.  
ta polityka towarzyszy nam na każdym etapie inwestycyj-
nym, pozwalając na minimalizowanie ryzyka w obszarach 
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niefinansowych, budowanie dodatkowej wartości naszych 
spółek i wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
Polityka ta jest wdrażana w Abris dzięki kompleksowej 
strategii eSG 2020 universe.

Polityce odpowiedzialnego inwestowania Abris towarzyszy 
exclusion list, którą już na samym początku zatrzaskujemy 
drzwi przed spółkami z branż kontrowersyjnych, łamiących 
prawa człowieka czy nie stosujących się do konwencji 
międzynarodowych. 

Każda spółka, w którą potencjalnie chcemy zainwestować, 
jest sprawdzana nie tylko pod kątem finansowym, 
biznesowym, prawnym czy podatkowym. Jest również 
obowiązkowo weryfikowana w zakresie obszarów niefinan-
sowych podczas eSG due diligence. Zanim zainwestujemy 
w spółkę sprawdzamy jej ład korporacyjny i kulturę etyczną, 
jak przeciwdziała korupcji, czy nie łamie prawa w zakresie 
ochrony środowiska i czy nie przyczynia się do nadmiernego 
negatywnego wpływu na środowisko, czy przestrzega zasad 
BhP i przeciwpożarowych, czy zapewnia bezpieczne miejsce 
pracy wolne od dyskryminacji, czy przestrzega prawa 
pracy, czy nie łamie praw człowieka, czy postępuje uczciwie 
w działalności marketingowej, czy nie łamie sankcji między-
narodowych lub czy odpowiednio zabezpiecza dane wrażliwe 
swoich pracowników, partnerów biznesowych i klientów. 
dopiero po takiej analizie podejmujemy decyzję o inwestycji. 
Jeśli decyzja jest na tak, to zabieramy się do kreowania 
wartości spółki, w tym, do podejmowania takich działań, 
które przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju. dzięki autorskiemu narzędziu Abris eSG Scoring do 
analizy wskaźników niefinansowych, określanych w branży 
inwestycyjnej czynnikami eSG (e – environment; S – social,  
G – corporate government), analizujemy mocne i słabe 
strony każdej spółki w obszarach niefinansowych, wyznacza-
my jej nowe cele i monitorujemy postępy w ich realizacji.

nasze praktyki w zakresie eSG zostały uznane za jedne z naj-
lepszych na świecie. Principle for Responsible investment 
czyli najważniejsza międzynarodowa organizacja zajmująca 
się propagowaniem odpowiedzialnego inwestowania oceniła 
działania Abris jako znacznie przekraczające benchmark 
rynkowy nie tylko w europie, ale w skali globalnej. Za nasze 
podejście do odpowiedzialnego inwestowania zostaliśmy 
zaliczeni do grona najlepszych na międzynarodowym rynku 
inwestycji finansowych przez ethical Corporation. 

Konkretne działania i projekty Abris oraz naszych spółek 
portfelowych przyczyniające się do realizacji Celów Zrówno-
ważonego Rozwoju zawarliśmy w raporcie Abris eSG Report 
2018. 

nasze spółki portfelowe działają w różnych branżach, więc 
ich wpływ społeczny i środowiskowy jest uzależniony od spe-
cyfiki każdej z nich. Każda ze spółek wdrożyła kompleksowy 
program antykorupcyjny wspierany anonimowymi kanałami 
do zgłaszania naruszeń. Jeśli chodzi o konkretne osiągnięcia 
to przykładowo wymienić można spółkę etos, właściciela 
marki divers, która szyje ubrania i inne akcesoria tylko w tych 
fabrykach, które przestrzegają praw pracowników i praw 
człowieka oraz stosują się do wymagań Kodeksu etyki dla 
dostawców. 95% jej dostawców przeszło niezależny audyt 
zgodności z międzynarodowymi standardami etycznymi. 
Kolejna nasza spółka – Graal – w ciągu pięciu miesięcy 
zmniejszyła zużycie wody w procesie przetwórstwa rybnego 
o ponad 50%. natomiast spółka Velvet CARe producent 
papierowych produktów higienicznych znacznie zmniejszyła 

emisję szkodliwych substancji do atmosfery dzięki budowie 
nowoczesnego, ekologicznego pieca gazowego. emisja So2 
została zmniejszona o 98% (o 38 ton), a Co2 o 42%, czyli 
o 7,350 ton. inna spółka produkcyjna – WdX – dzięki inwesty-
cjom w poprawę warunków pracy zmniejszyła między innymi 
liczbę wypadków o 35%. to tylko wybrane przykłady spośród 
dziesiątek projektów inicjowanych, wpieranych czy moni-
torowanych przez Abris w swoich spółkach portfelowych, 
które przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego 
Rozwoju.
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