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Ote on laadittu  
EU:n komission lopullisen RTS-luonnoksen artiklojen 5 ja 25 mukaisesti 1.  

Täydentävät kestävän kehityksen tiedot ovat saatavilla  
englanniksi verkkosivuillamme 2. 

 

3. SELVITYS INVESTOINTIPÄÄTÖSTEN TÄRKEIMMISTÄ HAITALLISISTA 
VAIKUTUKSISTA KESTÄVÄN KEHITYKSEN TEKIJÖIHIN 

Tämä osio kattaa Euroopan Unionin kestävän kehityksen rahoituksen sääntelyn, SFDR:n, 
artiklassa 4 määritellyn julkistamisen. 

3.1 Yhteenveto 

Infranode ottaa huomioon investointipäätösten tärkeimmät haitalliset vaikutukset (PAI) kestävän 
kehityksen tekijöihin. Tämä osio on SFDR-asetuksen artiklan 4 ja teknisen sääntelystandardin 
(RTS) 1 luvun 1 mukainen yksikkötason julkistus, joka kattaa vuoden 2021 viitejakson. 

Infranode ottaa huomioon kaikki RTS:n liitteen I taulukon 1 PAI-indikaattorit. Lisäksi tunnusluku 
13. Kierrättämättömän jätteen suhde Taulukosta 2 ja indikaattoreista 2. Tapaturmien määrä ja 
4. Sidosryhmän käytännesääntöjen puuttuminen taulukosta 3 otetaan huomioon. 

Infranode ottaa huomioon tärkeimmät kielteiset vaikutukset investointipäätöksissään 
käyttämällä pakollista ESG due diligence -kehystä, johon SFDR PAI -indikaattorit on lisätty. 
Varainhoitovaiheessa SFDR PAI -indikaattoreiden seuranta on osa aktiivista omistustamme. 
ESG-integraatiotapamme on kuvattu yksityiskohtaisesti ESG-käytännössämme, joka löytyy 
verkkosivuiltamme. 2 

4. TUOTTEET, JOILLA ON YMPÄRISTÖLLISIÄ TAI SOSIAALISIA 
OMINAISUUKSIA 

Osio kattaa sekä Infranode I AB:n että Infranode II AB:n. Nämä kaksi rahastoa noudattavat 
samaa politiikkaa sekä sijoitusstrategiaa ja niillä on samat ominaisuudet. Mahdolliset erot on 
selvästi ilmaistu. 

 

1 Komission delegoitu asetus (EU) …/..., annettu 6. huhtikuuta 2022, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088 
täydentämisestä teknisten sääntelystandardien osalta, joissa täsmennetään tietojen sisällön ja esitystavan yksityiskohdat. "Älä 
aiheuta merkittävää haittaa" -periaatteeseen, jossa määritellään kestävän kehityksen indikaattoreihin ja haitallisiin kestävän 
kehityksen vaikutuksiin liittyvän tiedon sisältö, menetelmät ja esitystapa sekä ympäristöllisten tai sosiaalisten ominaisuuksien ja 
kestävän kehityksen edistämiseen liittyvien tietojen sisältö ja esitystapa. Sijoitustavoitteet sopimusta edeltävissä asiakirjoissa, 
verkkosivuilla ja määräaikaisraporteissa 
2 Saatavilla osoitteessa https://infranode.eu/sustainability-2 
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4.1 Yhteenveto 

Tulkitsemme, että Infranode I AB ja Infranode II AB edistävät ympäristöllisiä ja sosiaalisia 
ominaisuuksia SFDR:n artiklan 8 mukaisesti.3  

Molempien rahastojen ympäristö- ja sosiaaliset ominaisuudet määrittelevät se, että ne sijoittavat 
infrastruktuurihankkeisiin, jotka edistävät niiden palvelemien ympäristöjen, talouksien, 
yhteisöjen ja ihmisten kestävää ja tehokasta toimintaa. 

Lisäksi E- ja S-ominaisuuksia määrittelee se, että rahastot soveltavat ESG-
integraatiostrategiaa, jota toteutetaan koko sijoitusten elinkaaren ajan. 

ESG-integraatiostrategia koostuu useista toimenpiteistä, mukaan lukien sijoitusta edeltävä 
ESG-tarkastelu ja poissulkemiset, sijoitusta edeltävä ESG due diligence- prosessi, aktiivinen 
omistajuus sekä jatkuva seuranta ja raportointi. Infranoden ESG-toimintaa säätelee ESG-
käytäntömme. 

Ominaisuuksien saavuttamista mitataan ja seurataan useilla kestävän kehityksen 
indikaattoreilla, joita ovat: 

• Investointien osuus sijoitusta edeltävästä ESG due diligence -prosessissa 

• Sijoituksien osuus (sijoituksen arvolla painotettu) päästöjen vähentämistavoitteiden 
kanssa 

• SDG:n 4, 7, 9, 11, 12 ja 13 sijoituksien osuus. 

• Käytännesääntöjen kattamien sijoituksien osuus (sijoituksella painotettuna). 

• Näiden kestävyysindikaattoreiden lisäksi Infranode julkaisee kunkin rahaston PAI-
indikaattorit vuosikertomuksessa. Katso tarkemmat tiedot alempana. 

Seuraamme jatkuvasti E/S-ominaisuuden saavuttamista ja julkaisemme nämä tunnusluvut 
vuosittain vastuullisuusraportissamme. 

Raportoimme omaisuuseriemme yhdenmukaistamisesta EU:n kestävän kehityksen 
taksonomian kanssa vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissamme (julkaistu 
verkkosivuillamme 4). 

 

3 Infranode I AB suljettiin pääomasitoumusten osalta ennen 10.3.2021, jolloin SFDR tuli voimaan. Sellaisenaan lainopillisen 
neuvonantajamme neuvojen perusteella tulkitsemme, että meidän ei tarvitse päivittää sijoittajille annettuja "ennen sopimusta" 
koskevia tietoja (tämä koskee myös Infranode II AB:ta RTS:n noudattamisen kannalta). Sellaisenaan Infranode I AB:ta ei 
mainostettu "artikla 8 -rahastona", kun sitä markkinoitiin sijoittajille. Mutta koska rahastot kuuluvat samojen ESG-käytäntöjen ja -
lähestymistavan piiriin, pidämme molempia rahastoja artiklan 8 mukaisina, ja käsittelemme molempia rahastoja sellaisinaan SFDR:n 
artiklan 10 (verkkosivustojen julkistaminen) ja 11 (säännöllinen raportointi) kannalta. Olemme päättäneet yhdistää sekä Infranode I 
AB:n että Infranode II AB:n tiedot tässä tiedotteessa. 
4Saatavilla osoitteessa https://infranode.eu/sustainability-2 
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