
Περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας
στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών
Υπηρεσιών Κανονισμός

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2019 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
(ο «Περί Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Κανονισμός»)

Ο όμιλος MetLife έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά πολιτικών σε σχέση με θέματα ESG και βιώσιμη 
χρηματοδότηση. Η MetLife Investment Management, η πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων του ομίλου 
MetLife, η οποία διαχειρίζεται ορισμένα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της MetLife και 
τους κατόχους των πολιτικών χρηματοδότησης, έχει δημοσιεύσει μια επενδυτική πολιτική αειφορίας στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (ESG - Environmental, Social, and Governance (διατίθεται στη 
διεύθυνση https://investments.metlife.com/about/esg-integration/)). Για την πιο πρόσφατη Αναφορά 
Αειφορίας του ομίλου MetLife, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://sustainabilityreport.metlife.com/report/.

Εντούτοις, επί του παρόντος η MetLife δεν ενσωματώνει τους κινδύνους βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης 
επενδυτικών αποφάσεων, ούτε εξετάζει τις αρνητικές επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με 
τους παράγοντες βιωσιμότητας, σε σχέση με τα επενδυτικά της προϊόντα που βασίζονται στην ασφάλιση 
(insurance-based investment products -IBIPs) που είναι προϊόντα συνδεδεμένα με Μονάδες (Unit-Linked (UL)).

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διέπουν τα προϊόντα UL τυγχάνει ως 
επί το πλείστον εξωτερικής διαχείρισης από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Η MetLife βασίζεται στην 
εμπειρογνωμοσύνη των εξωτερικών διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων της για την επιλογή και την 
παρακολούθηση των υποκείμενων επενδύσεων της (συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
θεμάτων και θεμάτων διακυβέρνησης (ESG), εντούτοις, οι εν λόγω εξωτερικοί διαχειριστές περιουσιακών 
στοιχείων δεν έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύσουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους βιωσιμότητας  
ή τους παράγοντες βιωσιμότητας των υποκείμενων επενδύσεων πριν από την έναρξη ισχύος του Περί 
Γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών Κανονισμού. Μόλις αυτές οι 
πληροφορίες δημοσιευτούν από τους εξωτερικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, η MetLife θα είναι 
σε θέση να εκτιμήσει και να εξετάσει την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης 
επενδυτικών αποφάσεών της και τις αρνητικές επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες 
βιωσιμότητας σε σχέση με τα προϊόντα της τα οποία είναι συνδεμένα με μονάδες (unit linked).

Η MetLife έχει μια πολιτική αποδοχών που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Άρθρου 275 του 
Κανονισμού 2015/35/ ΕΕ («Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός Φερεγγυότητα II»). Ωστόσο, η πολιτική 
αποδοχών της MetLife δεν περιλαμβάνει επί του παρόντος πληροφορίες σχετικά με το πώς συνάδει με την 
ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας, καθότι οι κίνδυνοι αειφορίας δεν έχουν ενσωματωθεί στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της MetLife για προϊόντα της τα οποία είναι συνδεμένα με μονάδες (unit 
linked), για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω.

Η MetLife Europe d.a.c., είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Αριθμός εγγραφής: 415123.
Εγγεγραμμένη Διεύθυνση: 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland.
Η MetLife Europe d.a.c. είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Εταιριών ως αλλοδαπή εταιρία. Αριθμός εγγραφής: AE 2955.
Εγγεγραμμένη Διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 38, 1087, Λευκωσία, Κύπρος. E-mail: contact@metlife.com

Η MetLife Europe d.a.c. (Cyprus) σύμφωνα με τους Kανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ασφαλίσεων και Αντασφάλισης) του 2015 της Ιρλανδίας είναι
εξουσιοδοτημένη για την ανάληψη δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής στις ακόλουθες κατηγορίες: I, III, IV, VI και την ανάληψη δραστηριοτήτων ασφάλισης
ζημιών στις ακόλουθες κατηγορίες: 1,2.


