Az OTP Bank Nyrt. Javadalmazási Politikáinak összhangja a fenntarthatósági
kockázatok integrálásával
A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről
szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendeletének (2019.
november 27.) (a továbbiakban: SFDR) 5. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy a pénzügyi
piaci szereplőknek és a pénzügyi tanácsadóknak javadalmazási politikáikban
információt kell nyújtaniuk arról, hogy hogyan biztosítják e politikák összhangját a
fenntarthatósági kockázatok integrálásával és ezen információkat a honlapjaikon
közzé kell tenniük. Jelen dokumentum biztosítja az SFDR által előírt, előbbiekben
részletezett kötelezettségnek való megfelelést.
A fenntarthatósági kockázat az SFDR 2. cikk 22. pontja alapján „olyan környezeti,
társadalmi vagy irányítási esemény vagy körülmény, amely bekövetkezése, illetve
fennállása tényleges vagy potenciális, lényeges negatív hatást gyakorolhat a
befektetés értékére”.
A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. minden esetben
tudatosan jár el. Az ösztönzési rendszer kialakítása során már a felsővezetésre
irányadó Bankcsoporti Javadalmazási Politika szintjén is kiemelt szerephez jut a
fenntarthatósági szempontok érvényre juttatása. A felsővezetés (elnök-vezérigazgató,
vezérigazgató-helyettesek),
valamint
az
ügyvezető
igazgatók
teljesítményjavadalmazása kifizetésének alapjául szolgáló célkitűzések között
legalább 5-5%-os mértékben szerepelnek a compliance tudatos tevékenység és a
CSR szempontjai, mely kritériumok magukban foglalják a fenntarthatósági
szempontoknak való megfelelést is.
A befektetési tevékenységgel összefüggésben a célkitűzések a Global Markets
Igazgatóság két releváns szakterülete vonatkozásában kerültek oly módon
kialakításra, hogy azok a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vegyék. Ezen
két terület a portfóliókezelésért-, valamint a befektetési tanácsadás keretében
értékesített termékek kiválasztásáért, továbbá a modellportfóliók kialakításáért felelős
szakterület. A portfóliókezelésért felelős szakterület ösztönzésébe a bank
fenntarthatósági kockázatkezelési politikájának való megfelelés, míg a befektetési
tanácsadás támogatásáért felelős szakterület vonatkozásában az ajánlott befektetési
termékek kiválasztásának és a modellportfoliók kialakításának folyamatába került
beépítésre a fenntarthatósági szempont.
Az OTP Bank Nyrt. ezen túlmenően a befektetési szolgáltatások lakossági
értékesítésében résztvevő munkatársak ösztönzése során is az ügyfelek érdekeit
helyezi előtérbe, melynek megfelelően az értékesítésért kapott ösztönzés az egyes
termékkategóriákon belül termék-semleges és kiemelt figyelmet kap az
ügyféligényeknek való megfelelés. Ennek megfelelően a befektetési termékek
értékesítése során a javadalmazási politikák minden esetben azon termékek
értékesítését ösztönzik, melyek megfelelnek az érintett ügyfél igényeinek.

