Амунди се присъединява към инициативата Net Zero Asset Managers
Групата Amundi се ангажира да подкрепи целта за нетни нулеви емисии до 2050 г.

30 август 2021, София. – Amundi Груп прие глобалната цел за въглеродна
неутралност, като стана част от инициативата Net Zero Asset Managers. Най-голямото
дружество за управление на активи в Европа ще се стреми активно да ускори
инвестициите за въглеродна неутралност най-късно до 2050 г. Това е съществена
стъпка в политиката на Амунди да адресира целта за глобална декарбонизация на
икономиката, съобразен с конвенцията на ООН за изменението на климата.
„2021 г. трябва да бъде година на конкретни действия, насочени към климатичните
промени. Правителствата и компаниите имат колективна отговорност за
преминаване към икономика без въглеродни емисии чрез приемане на конкретни
цели за тяхното намаляване. Убедени сме, че финансовият сектор е ключов играч в
стремежа към въглероден неутралитет“, споделя Валери Бодсън, главен
изпълнителен директор на групата Amundi. „Amundi е пионер в налагането на
практики за отговорно инвестиране със силен фокус върху климатичните промени.
Като европейски лидер в управлението на активи сме горди да сме част от пакта
Net Zero Asset Managers“, допълва г-жа Бодсън.
Присъединявайки се към този съюз на дружествата за управление на активи, Амунди
потвърждава ангажимента си за постигане на целите за декарбонизация, които са в
съответствие с целите на ЕС и Парижкото споразумение. Инициативата ‘Net Zero Asset
Managers’ е акредитирана съгласно Рамковата конвенция на ООН за изменението на
климата (UNFCCC) и се координира от Групата на институционалните инвеститори по
изменението на климата (IIGCC).
Участниците в инициативата са приели междинни цели до 2030 г., които ще бъдат
първите стъпки за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. Съгласно
поставените цели, компаниите се ангажират да информират инвеститорите с различни
анализи, посветени на напълно „зелените“ инвестиции, климатичните рискове и
промени, като също така предприемат конкретни действия в тази посока. Действията
им са продиктувани от усилията на Европейския зелен пакт, чиято визия е да ограничи
глобалното затопляне в световен мащаб до под 2 °C.
„Преминаването към нулеви емисии не е само наша цел, а обща отговорност на
инвестиционната общност, която може да бъде съществен катализатор на
положителните промени в тази посока. Amundi Груп има водеща роля в налагането
на практики за отговорно инвестиране. Устойчивостта е един от четирите
основни стълба, чрез който интегрираме отговорни решения в зависимост от вида
и областта на инвестицията“, посочват още от Amundi.
За Amundi Груп
Amundi е най-голямото Европейско дружество за управление на активи и е сред
десетте най-големи такива дружества в света. Amundi управлява 1,794 трилиона евро*

на повече от 100 милиона клиенти по целия свят. Чрез шест големи инвестиционни
центъра, компанията предлага на клиентите си в Европа, Азия, Океания, Близкия
изток, Северна и Южна Америка своя богат опит на финансовите пазари и достъп до
широк спектър от активи и инвестиционни решения.
*данни към 30.6.2021 г.
Предупреждение за риск:
Предишните резултати от дейността на Фондовете нямат по необходимост
връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и
доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при
съществуването на риска за инвеститорите да не си възстановят пълния размер
на вложените от тях средства. Инвестициите във Фондовете не са покрити от
гаранционен фонд, или от друг вид гаранция.
Внимание: Съдържащата се тук информация не е съвет за сделки с финансови
инструменти. Счита се, че всеки инвеститор взима сам решението си да
инвестира, или да прави други сделки с Дялове/Акции на Фондовете.

