TIEDONANTO Euroopan parlamentin ja neuvoston antama asetus koskien kestävyyteen
liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (EU) 2019/2088 ns. SFDR/ESGasetus, joka astui voimaan 10.3.2021. Frontin asetuksen mukaisen SFDR-tiedonannon
löydätte alta.
1.1 Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet (SFDR 3 Artikla)
Front Capitalille vastuullisuus tarkoittaa toiminnan jatkuvaa kehittämistä ottamalla
huomioon ympäristöolosuhteiden muutokset. Tätä pyritään toteuttamaan sekä Yhtiön
omassa sisäisessä toiminnassa että yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Yhtiö haluaa tukea
sekä ympäristön että yhteiskunnan kestävää kehitystä ja uskoo, että vastuullisesti
toimiminen parantaa myös liiketoiminnan kehitystä ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.
Vastuullinen toiminta on olennainen osa Yhtiön arvomaailmaa, joka heijastuu sekä
henkilöstön työhyvinvointiin, asiakaspalvelun laatuun että yhteistyökumppaneiden
tyytyväisyyteen. Yhtiön toiminnassa, sijoituspäätöksissä ja sijoituskohteiden ja -palveluiden
tarjonnassa huomioidaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa eli ns. ESGtekijät. Yhtiön suorat vaikuttamismahdollisuudet sijoituskohteiden ESG-tekijöihin ovat
kuitenkin rajalliset johtuen siitä, että Yhtiön tarjoamat ja toteuttamat sijoitustuotteet ja palvelut ovat merkittävältä osin indeksipohjaisia. Tästä johtuen yhteistyökumppaneiden
merkitys vaikuttamiseen on olennainen ja Yhtiö käy aktiivista dialogia
yhteistyökumppaneidensa kanssa ESG-tekijöiden merkityksestä. Niiden sijoituskohteiden
valinnassa, joissa Yhtiöllä on suora vaikuttamismahdollisuus, ESG-tekijöiden arvioinnilla on
olennainen merkitys muiden tekijöiden rinnalla. Yhtiö arvioi, että pitkällä tähtäimellä ESGtekijöiden huomioonottamisella on positiivinen vaikutus sijoittajien tuottoihin.
Yhtiö on myös allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles
for Responsible Investment, PRI) ja sijoitustoiminnasta raportoidaan näiden periaatteiden
mukaisesti.
1.2 Haitallisten kestävyysriskien huomiointi (ns. pääasialliset haitalliset vaikutukset
kestävyystekijöihin) (SFDR 4 Artikla)
Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla kestävyystekijöihin tarkoitetaan toiminnasta
mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle,
yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. Kohdan 1.1 lisäksi Frontin toiminnan luonne (ml.
laajuus ja rahoitustuotteiden lajit) ja koko huomioiden haitalliset kestävyysvaikutukset
huomioidaan siten, että instrumenttien valinnassa huomioidaan liikkeeseenlaskijan antama
ESG -pisteytys tai sitä vastaava tieto kun se on saatavilla. Kahden toisiaan ml. kuluiltaan
vastaavan instrumentin valinnassa suositaan kyseiseltä pisteytykseltään parempaa
vaihtoehtoa.
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Vastaavia (kohdan 1.1 ja 1.2 mukaisia) periaatteita sovelletaan uusia tuotteita koskevassa
arvioinnissa ja valinnassa, muuta sijoitustoimintaa koskevassa sijoituspäätöksenteossa, sekä
asetuksen tarkoittamassa neuvonnassa, siltä osin kuin se on mahdollista (tiedonsaanti).
1.3 Palkitsemispolitiikkojen huomiointi ja yhdenmukaisuus (SFDR 5 Artikla)
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
(sijoittajan tavoitteet) ja laadullisuuden kriteeriä.
Front arvioi, läpikäy ja päivittää asetukseen liittyvää tiedonantoa ja -saantia säännöllisesti tai
erillisen tarpeen ilmetessä, ja markkinointiviestinnässä tulee huomioida kyseisen asetuksen
velvoitteet asianmukaisesti (tämä tiedonanto on päivitetty 20.4.2022).

