
 
  

Investeerimisotsuste põhilise negatiivse mõju kohta jätkusuutlikkusteguritele 
 
Kehtib alates 30.12.2022 

Grünfin AS arvestab investeerimisotsuste peamist negatiivset mõju jätkusuutlikkusteguritele 
osana oma investeeringute hoolsuskohustuse protsessist ja protseduuridest. 

Protsessi vaatab korrapäraselt läbi investeeringute komitee, kes vastutab ka selle rakendamise 
eest. Protsessi rakendatakse Grünfini portfellihalduse tootele. 

Käesoleva avalduse avaldamine jätkusuutlikkusteguritele avalduva peamise kahjuliku mõju kohta 
kehtib esimese vaatlusperioodi kohta 1. jaanuarist 2022 kuni 31. detsembrini 2022. Kõnealuse 
võrdlusperioodi jooksul esitatakse aruanne SFDRi delegeeritud õigusakti I lisas sätestatud 
kahjuliku mõju kohustuslike näitajate kohta 2023. aastal. Allpool on esitatud kokkuvõte 
kohustuslikest peamistest negatiivsetest näitajatest. 

 
Kasvuhoonegaaside 
heitkogused 

1. Kasvuhoonegaaside heide Reguleerimisala 1 
Kasvuhoonegaaside heide 

Kohaldamisala 2 
kasvuhoonegaaside heide 

Kohaldamisala 3 
Kasvuhoonegaaside heide 

Kasvuhoonegaaside koguheide 

2. Süsiniku jalajälg Süsiniku jalajälg 

3. Investeerimisobjektiks 
olevate äriühingute 
kasvuhoonegaaside 
heitemahukus 

Investeerimisobjektiks olevate 
äriühingute kasvuhoonegaaside 
heitemahukus 

4. Kokkupuude fossiilkütuste 
sektoris tegutsevate ettevõtetega 

Fossiilkütuste sektoris 
tegutsevatesse ettevõtetesse 
tehtud investeeringute osakaal 

5. Taastumatu energia 
tarbimise ja tootmise osakaal 

Investeerimisobjektiks olevate 
ettevõtete taastumatust 
energiatarbimisest ja 
taastumatust energiatootmisest 
taastumatute energiaallikate 
osakaal võrreldes taastuvate 
energiaallikatega, väljendatuna 
protsendina kõigist 
energiaallikatest 



6. Energiatarbimise 
intensiivsus suure mõjuga 
kliimasektori kohta 

Energiatarbimine GWh-des 
investeerimisobjektiks olevate 
ettevõtete miljoni euro suuruse 
tulu kohta suure mõjuga 
kliimasektori kohta 

Bioloogiline 
mitmekesisus 

7. Bioloogilise 
mitmekesisuse seisukohast 
tundlikke alasid negatiivselt 
mõjutavad tegevused 
 

Selliste investeerimisobjektiks 
olevate äriühingute 
investeeringute osakaal, mille 
tegevuskohad/toimingud asuvad 
bioloogilise mitmekesisuse 
tundlikel aladel või nende 
läheduses, kui 
investeerimisobjektiks olevate 
äriühingute tegevus mõjutab neid 
piirkondi negatiivselt 

Vesi 8. Heide vette Investeerimisobjektiks olevate 
äriühingute tekitatud vetteheide 
tonnides investeeritud miljoni 
euro kohta, väljendatuna 
kaalutud keskmisena 

Jäätmed 9. Ohtlike ja radioaktiivsete 
jäätmete suhe 

Investeerimisobjektiks olevate 
äriühingute tekitatud ohtlikud 
jäätmed ja radioaktiivsed 
jäätmed tonnides investeeritud 
miljoni euro kohta, väljendatuna 
kaalutud keskmisena 

Sotsiaalsed ja 
töötajatega seotud 
küsimused 

10. ÜRO algatuse Global 
Compact põhimõtete ning 
Majanduskoostöö ja Arengu 
Organisatsiooni (OECD) suuniste 
rikkumine hargmaistele 
ettevõtetele 

Investeeringute osakaal 
investeerimisobjektiks olevatesse 
äriühingutesse, mis on olnud 
seotud ÜRO juhtpõhimõtete või 
rahvusvahelistele ettevõtetele 
mõeldud OECD suuniste 
rikkumisega 

11. ÜRO algatuse Global 
Compact põhimõtete ja 
rahvusvahelistele ettevõtetele 
mõeldud OECD suuniste 
järgimise jälgimiseks vajalike 
protsesside ja 
vastavusmehhanismide 
puudumine 

Selliste investeeringute osakaal 
investeerimisobjektiks olevatesse 
äriühingutesse, mille puhul ei 
rakendata põhimõtteid, mille abil 
jälgida vastavust ÜRO 
juhtpõhimõtetele või OECD 
suunistele rahvusvahelistele 
ettevõtjatele, või kaebuste ja 
kaebuste käsitlemise 
mehhanismid, et käsitleda ÜRO 
juhtpõhimõtete või 
rahvusvahelistele ettevõtjatele 



mõeldud OECD suuniste 
rikkumisi 

12. Korrigeerimata sooline 
palgalõhe 

Investeerimisobjektiks olevate 
ettevõtete keskmine 
korrigeerimata sooline palgalõhe 

13. Juhatus sooline 
mitmekesisus 

Investeerimisobjektiks olevate 
äriühingute naissoost ja 
meessoost liikmete keskmine 
suhtarv, väljendatuna 
protsendina kõigist juhtorgani 
liikmetest 

14. Kokkupuude vastuoluliste 
relvadega (jalaväemiinid, 
kassettlahingumoon, 
keemiarelvad ja bioloogilised 
relvad) 

Vastuoluliste relvade tootmise 
või müügiga tegelevatesse 
investeerimisobjektiks olevatesse 
äriühingutesse tehtud 
investeeringute osakaal 

Negatiivne jätkusuutlikkuse näitaja Meetermõõdustiku 

Keskkonna 15. Kasvuhoonegaaside heite 
intensiivsus 

Investeerimisobjektiks olevate 
riikide kasvuhoonegaaside 
heitemahukus 

Sotsiaalse 16. Investeerimisobjektiks 
olevad riigid, kus esineb 
sotsiaalseid rikkumisi 

Selliste investeerimisobjektiks 
olevate riikide arv, kus esineb 
sotsiaalseid rikkumisi 
(absoluutarv ja suhteline arv 
jagatud kõigi 
investeerimisobjektiks olevate 
riikidega), nagu on osutatud 
rahvusvahelistes lepingutes ja 
konventsioonides, ÜRO 
põhimõtetes ja vajaduse korral 
siseriiklikus õiguses; 

Negatiivne jätkusuutlikkuse näitaja Meetermõõdustiku 

Fossiilkütuste 
17. Kokkupuude 
fossiilkütustega kinnisvaravarade 
kaudu 

Fossiilkütuste kaevandamise, 
ladustamise, transpordi või 
tootmisega seotud kinnisvarasse 
tehtud investeeringute osakaal 

Energiatõhususe 18. Kokkupuude 
energiatõhusate 
kinnisvaravaradega 

Energiatõhusasse kinnisvarasse 
tehtud investeeringute osakaal 

Andmeallikad ja võimalik veamäär 

Andmetöötlus toimub erinevates vormides, eelistatakse alati andmete kogumist otse fondide 
varahalduritelt kuid kasutatakse ka kolmandete osapoolte poolt kogutud andmeid.  Hetkel on 
keeruline esitada piisavalt täpseid, kuid laiapõhjalisi arvutusi kuna hinnanguliste andmete osakaal 



mõjutab tulemust. Hangitud andmete ja hinnanguliste andmete  osakaalu hindamine,  on 
ebapiisavate metaandmete tõttu endiselt keeruline. 

Peamine piirang on ettevõtete avalikustatud andmete puudumine või piiratud kättesaamine. 
Grünfin kasutab portfellivalitsemise teenust pakkudes tuntud varahaldurite pakutavaid 
indeksfonde. Nagu varahalduritel, on ka Grünfinil raske leida adekvaatset teavet peamiste 
negatiivsete näitajate kohta. Oleme märganud, et erinevatel andmeesitajatel on oma 
metoodikad ja protsessid, vastavalt tugevad ja nõrgad küljed, eriti mis puudutab modelleeritud 
andmeid. On kindlaid märke selle kohta, et ettevõtete aruandlus ei pruugi paraneda enne 2025. 
aastat. Küll aga hoiame kontakti oma fondide varahalduritega. 

Viited kaasamispoliitikale ja rahvusvahelistele standarditele 

 Grünfini portfelli investeeringud on indeksfondid, mis tähendab, et Grünfinile ega tema klientidele 
otsest hääleõigust ei anta. Kuid kaudselt, koostöös ShareActioni või sarnaste investorite 
aktivismis osalevate organisatsioonidega tulevikus, on Grünfin osalenud ja osaleb ka edaspidi 
(kui see on asjakohane ja võimalik) kohtumistel ja peab dialooge meie investeeringutesse 
kaasatud ettevõtete tippjuhtkonnaga, et edendada keskkonna- ja sotsiaalseid aspekte selliste 
ettevõtete käitumises. Kaudselt edendame ka jätkusuutlikkust, valides ainult jätkusuutlikke fonde 
varahalduritelt, kes on alla kirjutanud ÜRO vastutustundliku investeerimise ja kliimameetmete 
+100 põhimõtetele.   

Grünfini kliimaportfellide üks peamisi eesmärke on viia see kooskõlla Pariisi kokkuleppe 
eesmärkidega. 

 


