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1. SIJOITUSPALVELULAIN 6 B -LUVUN MUKAISISTA OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEISTA 
 

SipaL 6 B luvun 5 § 4. momentin mukaisena selvityksenä Frontin noudattamaan 
sijoitusstrategiaan ei kuulu aktiivinen omistajaohjaus eikä se osallistu yhtiökokouksiin, 
äänestyksiin tai näitä vastaaviin tapahtumiin tai neuvonantoihin. Tähän vaikuttaa osittain 
yhtiön pääsääntöisesti (omaisuudenhoidossa) käyttämät ETF-instrumentit. Mahdollisissa 
tulevissa poikkeuksissa tästä julkaisee yhtiö 5 §:n 3. momentin tarkoittamat soveltuvat 
periaatteet ja vuosittaisen selvityksen niiden toteutumisesta. 

 
2. TIEDONANTO Euroopan parlamentin ja neuvoston antama asetus koskien kestävyyteen 

liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (EU) 2019/2088 ns. ESG-asetus joka 
astuu voimaan 10.3.2021. 

 
Front on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) ja sitoutunut 
toimimaan sen mukaisesti. Omaisuudenhoitopalvelua toteutetaan pääsääntöisesti ETF-
instrumenteilla ja näiden valinnassa huomioidaan liikkeeseenlaskijan antama ESG 
(Environmental, Social and Governance) -pisteytys tai sitä vastaava tieto kun se on saatavilla. 
Kahden toisiaan ml. kuluiltaan vastaavan instrumentin valinnassa suositaan kyseiseltä 
pisteytykseltään parempaa vaihtoehtoa. Vastaavia periaatteita sovelletaan uusia tuotteita 
koskevassa arvioinnissa ja valinnassa, muuta sijoitustoimintaa koskevassa 
sijoituspäätöksenteossa, sekä soveltuvasti asetuksen tarkoittamassa neuvonnassa, siltä osin 
kuin se on mahdollista (tiedonsaanti) (Artikla 3). 

 
Frontin toiminnan luonne ja koko huomioiden viitataan YK:n vastuullisen sijoittamisen 
periaatteiden allekirjoittamiseen sekä Artiklan 3 yhteydessä esitettyyn (Artika 4.1a ja 4.5a). 
YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden ja muiden velvoitteiden mukainen toiminta on 
osa Frontin palkitsemisjärjestelmän edellytyksiä. Erityistä yksittäistä ESG-kriteeristöä 
palkitsemisjärjestelmä ei kuitenkaan noudata, vaan tämä on osana asiakkaan edun kriteeriä 
(sijoittajan tavoitteet). Palkitseminen ei siten ole sidottu erikseen tiettyyn ESG-kriteeriin 
(Artikla 5). Artiklan 6 tarkoittamista kestävyysriskeistä ja niiden huomioinnista on yllä 
kohdassa Artikla 3; siltä osin kuin kyse on tuotetarjonnan muista osista (käytännössä mutta ei 
siihen rajoittuen; strukturoidut tuotteet tai vaihtoehtoiset korkotuotteet) on vertailu- tai 
standardisoimiskelpoinen tiedonsaanti vaikeaa tai epäluotettavaa, eikä artiklassa tarkoitettua 
riskiä tältä osin ja tästä syystä kirjoitushetkellä huomioida merkillisinä (Artikla 6 kohdat 1 ja 2).  
 
Front arvioi, läpikäy ja päivittää asetukseen liittyvää tiedonantoa ja -saantia säännöllisesti tai 
erillisen tarpeen ilmetessä, ja markkinointiviestinnässä tulee huomioda kyseisen asetuksen 
velvoitteet asianmukaisesti (tämä tiedonanto on päivitetty 22.3.2021 Artikla 12 ja 13). 

mailto:info@front.fi

