Informační povinnosti Společnosti
ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací
souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení SFDR“)
Společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO: 27758419, sídlem: Jana Babáka 2733/11,
Královo Pole, 612 00 Brno, (dále jen „Společnost“) tímto z pozice subjektu finančního trhu –
obchodníka s cennými papíry, své klienty (zákazníky) informuje o začleňování rizik týkajících
se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost do jejich postupů
a o poskytování dalších informací souvisejících s udržitelností ve smyslu Nařízení SFDR.
Proklamovaným cílem Nařízení SFDR je především zvýšení transparentnosti vůči klientům,
zejména s ohledem na environmentální a sociální udržitelnost.
Podle názoru Společnosti je sekundárním cílem nařízení také zvýšení prahu překážek vstupu
do odvětví, případně odrazení od samostatného podnikání, jelikož zejména začínající a malé
společnosti jsou a budou zahlcovány nesmyslnou agendou, jako je tato.
Nařízení je zjevnou snahou o vynucení politických rozhodnutí ekonomickými a byrokratickými
nástroji.
Politika Společnosti v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti a možné nepříznivé dopady
na úrovni subjektů
Rizika týkající se udržitelnosti, jak jsou Nařízením popisována, zahrnují především
environmentální (emise skleníkových plynů a související globální oteplování, energeticky
náročný styl života, odpadové znečištění) a sociální problematiku (genderová diskriminace,
ochrana lidských práv, dětská práce, ochrana zdraví pracovníků a další).
Společnost tímto informuje klienty, že v současnosti nezohledňuje rizika udržitelnosti jako
samostatnou kategorii v rámci hodnocení rizik. Především s ohledem na velikost Společnosti
a dále na malý rozsah a způsob poskytovaných služeb tak podle Nařízení SFDR činit nemusí.
V oblasti environmentálních rizik Společnost informuje, že odpady vlastní činností generuje
tak nějak v obvyklé míře odpovídající kancelářské činnosti.
Energetickou náročnost životních stylů zaměstnanců, dodavatelů ani klientů, Společnost
nevyhodnocuje, a to ani s ohledem na jejich produkci skleníkových plynů (jednalo by se zřejmě
i o zvýšenou produkci CO2 a Metanu, což závisí na tom, zda daný subjekt raději jí, nebo
sportuje. Vodní pára, jako hlavní skleníkový plyn, je však zřejmě generována každopádně).
V oblasti sociálních rizik Společnost informuje, že nemá možnost využívat nucené práce žen,
ani dětí ani znevýhodněných osob jako jsou v ideálním případě vězni (využívá např. „Ten
holding“).
Společnost informuje, že je poměrně genderově nevyvážená, protože je v ní angažována
převaha osob identifikujících se binárně, a to jako „ženy“.
Společnost do budoucna nevylučuje zohledňování těchto faktorů v rámci poskytování služeb.
Zásady odměňování s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

Společnost nezačleňuje rizika udržitelnosti do zásad odměňování. Společnost uplatňuje jiná
hlavní pravidla a zásady odměňování, která jsou nastavena v souladu se sektorovou regulací
a která jsou dlouhodobě udržitelná pro Společnost. I když zásady neobsahují jako hlavní
kritéria snižování rizik udržitelnost, nejsou nastavena způsobem, který by nepříznivé dopady
investičních rozhodnutí na udržitelnost podporoval.
Společnost uplatňuje zejména zásady zdravého rozumu, kritické myšlení a dodržuje při
odměňování principy: zásluhovosti (tedy odměna za to, co přináší Společnosti pozitiva),
proporcionality a ekvivalenční spravedlnosti (za stejný přínos Společnosti stejná odměna).
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