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STRAIPSNYJE, ATSKLEIDIMAS PRIEŠ SUDARANT SUTARTĮ 

Produkto pavadinimas: INVL Global Sustainable Equity (toliau – investicinė kryptis) 
Juridinio asmens identifikatorius: NETAIKOMA 

Ar šis finansinis produktas turi tvaraus investavimo tikslą? 

☒ TAIP ☐ NE 

☒ Tikslas – tvarus investavimas. Tvarus investavimas – tai 

investicijos į ekonominę veiklą, kuriomis  siekiama 

aplinkosaugos ar socialinio tikslo, su sąlyga, kad tokios 

investicijos nedaro reikšmingos žalos nė vienam  

aplinkosaugos ar socialiniam tikslui, o  bendrovės, į kurias 

investuojama, laikosi gerosios valdymo praktikos. 

☐Skatinami aplinkos ar socialiniai ypatumai, bet tikslas 

nėra tvarus investavimas. 

☐ Produktas neinvestuoja į tvarias investicijas 

☐ Produktas iš dalies investuoja į tvarias investicijas 

 

 

Ar nustatytas lyginamasis indeksas, skirtas šiems finansinio produkto skatinamiems ypatumams užtikrinti? 

☒ TAIP ☐ NE 

 

I Santrauka 

Investicinės krypties tikslas – tvarus investavimas, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Reglamento (ES) 2019/2088 

dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 9 straipsnyje. Investicinės krypties 

investavimo tikslas – investuoti savo turtą į akcijų indekso fondus (kurie gali sudaryti nuo 70 % iki 100 % viso turto) ir 

alternatyvias investicijas (kurios gali sudaryti iki 30 % turto). Pasirinktas akcijų indeksas turi atspindėti investavimo 

strategijos rezultatus, pagal kurią siekiama daugiau investuoti į bendroves, kurios naudojasi su klimato kaita 

susijusiomis galimybėmis, ir mažiau – į bendroves, patiriančias su klimato kaita susijusią riziką. Alternatyvių investicijų 

tikslas - tvarios investicijos (pvz.,  atsinaujinanti energija, infrastruktūra ir pan.), kurios tiesiogiai prisideda prie klimato 

kaitos poveikio švelninimo.  

Be to, investicinės krypties turtas turi būti neinvestuojamas į bendroves, kurių pajamos gaunamos iš prieštaringai 

vertinamų ginklų, tabako gaminių gamybos, šiluminės anglies gavybos, taip pat bendrovių, susiduriančių su labai 

dideliais neatitikimais aplinkosaugos, socialinių veiksnių bei valdymo (toliau – ESG (angl.)) srityje ir dideliais neatitikimais 

aplinkosaugos srityje.  

Lyginamasis indeksas – MSCI World Climate Change Index. 

 

II Nedaroma reikšminga žala tvarių investicijų tikslams 

Investicijų valdytojas ir (arba) analitikas, stebėdamas prieštaringai vertinamas ESG sritis ir remdamiesi privalomais 

pagrindinio neigiamo poveikio rodikliais, nurodytais Europos antrojo lygio techniniuose reguliavimo standartuose 

(toliau – RTS (angl.)), tikrina, ar pasirinktas akcijų indekso fondas užtikrina, kad investicijos, sudarančios investicinę 

kryptį, nedaro reikšmingos žalos tvaraus investavimo tikslui. Alternatyviosios investicijos tikrinamos atsižvelgiant į sritis, 

kurios gali reikšmingai pakenkti investicinės krypties tvaraus investavimo tikslui.  

Investicijų analizė apima būtiniausių apsaugos priemonių užtikrinimą. 

Investicijų valdytojai dės visas pastangas stebėti RTS 1 lentelėje nurodytus rodiklius ir teikti ataskaitas apie juos. 

 

III Finansinio produkto tvaraus investavimo tikslas 

• Koks yra šio finansinio produkto tvaraus investavimo tikslas?  

Investicinės krypties tikslas – tvarus investavimas, kaip tai apibrėžta 2019 m. lapkričio 27 d. Reglamento (ES) 2019/2088 

dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje 9 straipsnyje. Investicinės krypties 

tikslas – paspartinti perėjimą prie mažiau anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, atliekant 

investicijas, kuriomis mažiau investuojama į bendroves, kurioms kyla su perėjimu prie tvarios visuomenės ir ekonomikos 

susijusi rizika. 
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Pagal lyginamąjį indeksą keliami šie tikslai: 

• 30 % sumažinti svertinį vidutinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) intensyvumą (palyginti su pradine 

investicijų aibe); 

• 7 % sumažinti metinį svertinį vidutinį šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) intensyvumą; 

• 30 % sumažinti svertinį vidutinį potencialų išmetamųjų teršalų intensyvumą (palyginti su pradine investicijų 

aibe); 

• turėti bent tokį patį svertinių vidutinių „žaliųjų pajamų“ ir svertinių vidutinių „rudųjų pajamų“ santykį, kaip ir 

pradinės investicijų aibės; 

• aktyvusis svoris Didelio poveikio klimatui sektoriuje, palyginti su Pagrindiniu indeksu (angl. Parent Index), lygus 

0%; 

• didesnis investicijų paskirstymas bendrovėms, nustatančioms klimato tikslus. 

Investicinės krypties valdytojas, prieš investuodamas į akcijų indekso fondą ir alternatyvias investicijas, patikrina, ar šios 

investicijos galėtų padėti siekti pirmiau minėtų tikslų. 

Vadovaujantis ES lyginamųjų indeksų teisės aktais (Reglamentas (ES) 2016/1011 su pakeitimais, padarytais Reglamentu 

(ES) 2019/2089), MSCI klimato kaitos indeksai laikomi ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamaisiais indeksais ir yra 

sudaryti iš atitinkamų Pagrindinių indeksų, atsižvelgiant į ES lyginamųjų indeksų reglamento būtinuosius reikalavimus. 

Šiais indeksais siekiama atspindėti investavimo strategijos rezultatus, pagal kurią vertybiniai popieriai papildomai 

įvertinami atsižvelgiant į su prisitaikymu prie klimato kaitos susijusias galimybes ir riziką, tenkinant atitinkamus ES 

lyginamųjų indeksų reglamente nustatytus būtiniausius reikalavimus. Be to, į Indeksus taip pat neįtraukiamos 

bendrovės, kurių pajamos gaunamos iš prieštaringai vertinamų ginklų, tabako gaminių gamybos, šiluminės anglies 

gavybos, taip pat bendrovės, susiduriančios su labai dideliais neatitikimais ESG srityje ir dideliais neatitikimais 

aplinkosaugos srityje. Siekiant išvengti koncentracijos, nustatyta kiekvieno vertybinio popieriaus svorio indekse 

viršutinė riba yra 5 %. Su lyginamųjų indeksų metodika galima susipažinti šioje interneto svetainėje. 

• Pagal kokius tvarumo rodiklius vertinama, ar pasiektas šio finansinio produkto tvaraus investavimo tikslas? 

Siekiant įvertinti, kaip siekiama tvaraus investavimo tikslo, investicinė kryptis naudoja rodiklius, kuriuos pateikia akcijų 

indekso fondų valdytojas ir alternatyvių investicijų valdytojas. Naudojami rodikliai: 

1. Investicinės krypties turtas investuojamas į fondus, kurie atitinka SFDR 9 straipsnio reikalavimus ir atkartoja 
lyginamąjį indeksą, atitinkantį ES prisitaikymo prie klimato kaitos kriterijus; 

2. kiti rodikliai, gaunami iš atitinkamų išorės turto valdytojų. 
Investicinė kryptis integruoja tvarumo veiksnius į investavimo procesą ir investicinius sprendimus. Be kita ko, investicinė 

kryptis turi būti suderinta su „INVL Life“ vidaus politika, gairėmis ir procedūromis, reglamentuojančiomis atsakingą 

investavimą ir tvarumo rizikos vertinimo integravimą. Priimant sprendimus dėl investicijų atsižvelgiama ne tik į 

finansinius aspektus, bet ir į riziką, susijusią su aplinkosauga, socialiniais veiksniais bei valdymu (pvz., klimato kaitą, 

žmogiškąjį kapitalą, atsakomybę už gaminius). Investicijos stebimos ESG požiūriu, o portfelio valdytojai kartu su 

analitikais stebi naujienų srautą, susijusį su jų investavimo objektais. 

• Kaip tvarios investicijos suderintos su EBPO gairėmis tarptautinėms bendrovėms ir JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais?  

Tikimasi, kad investicijos, į kurias siekia investuoti investicinė kryptis, bus suderintos su EBPO gairėmis tarptautinėms 

bendrovėms ir JT verslo ir žmogaus teisių pagrindiniais principais, įskaitant principus ir teises, išdėstytus aštuoniose 

pagrindinėse konvencijose, nurodytose Tarptautinės darbo organizacijos deklaracijoje dėl pagrindinių principų ir teisių 

darbe ir Tarptautinėje žmogaus teisių chartijoje. 

Vertinimą atlieka pats investicinės krypties valdytojas, akcijų indekso fondo valdytojas ar alternatyvių investicijų 

valdytojas. 

 

http://www.msci.com/
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V Investavimo strategija  

• Kokie yra privalomi investavimo strategijos elementai, naudojami atrenkant investicijas tvaraus investavimo 
tikslui pasiekti? 

Investicinės krypties turtas investuojamas tik į akcijų indekso fondus, atkartojančius indeksus, kurių investavimo 

objektas yra toks pat kaip investicinės krypties, ir alternatyvias investicijas, kuriomis skatinamas perėjimas prie mažo 

anglies dioksido kiekio ekonomikos.  

• Kokia politika taikoma vertinant įmonių, į kurias investuojama, gero valdymo praktiką? 

Investicinė kryptis tiesiogiai neinvestuoja į įmones, todėl nevertinama atskirų įmonių gera valdymo praktika. Tačiau 

investicijų krypties valdytojas tikrina akcijų indekso fondų valdytojų arba alternatyvaus turto valdytojų įsitraukimo ir 

valdymo politiką bei praktiką. 

Indekso lygmeniu administratorius taiko vertinimo sistemą, kuri sukurta taip, kad atitiktų tarptautines normas, 

įtvirtintas daugelyje visuotinai pripažintų pasaulinių konvencijų. Indekso administratorius vertina veiklos rezultatus, 

ieškodamas atvejų, kai įmonės susiduria su dideliais neatitikimais ESG srityje arba yra pažeidusios tarptautinių 

organizacijų nustatytus standartus. Metodas apima aplinkosaugą, žmogaus teises ir bendruomenę, darbo teises ir 

tiekimo grandinę, klientus ir valdymą. Neatitikimai žymimi žaliais, geltonais, oranžiniais arba raudonais ženklais, kur 

raudona spalva reiškia, kad įmonė yra įsitraukusi į vieną ar daugiau rimtų nesklandumų. Raudonai pažymėtoms 

bendrovėms suteikiamas MSCI ESG Neatitikimo balas (angl. MSCI ESG Controversary score), lygus 0, ir jos neįtraukiamos 

į indeksą. 

 

VI Tvaraus investavimo tikslo stebėsena 

• Kaip per visą finansinio produkto ir susijusių vidaus ir (arba) išorės kontrolės mechanizmų gyvavimo ciklą 
stebimas tvaraus investavimo tikslas ir tvarumo rodikliai, naudojami įvertinti, kaip siekiamas tvaraus 
investavimo tikslas? 

Investicinės krypties ESG strategijos tikslai reguliariai stebimi, siekiant užtikrinti, kad nukrypimų atveju investicinę kryptį 

būtų galima vėl nukreipti į jos tikslą. Stebėsena atliekama reguliariai, naudojant išorės priemones, kurias teikia 

tarptautiniai duomenų teikėjai, indeksų administratoriai, akcijų indekso fondų valdytojai ir alternatyvių investicijų 

valdytojas. Šis procesas apima akcijų indekso fondo ir alternatyvių investicijų, į kurias investuojamas investicinės 

krypties turtas, suvestinių duomenų palyginimą su nustatytais aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo ypatumais bei 

investavimo tikslu.  

 

VII Investicijų dalis 

• Koks tvarių investicijų turto paskirstymas ir kokia mažiausia jų dalis?  

Investicinė kryptis beveik 100 % savo turto investuoja į akcijų indekso fondus arba alternatyvias investicijas, kurių 

tikslas – tvarus investavimas, nes tokios investicijos padeda pereiti prie mažesnio anglies dioksido kiekio ekonomikos. 

IV Ar šiame finansiniame produkte atsižvelgiama į pagrindinį neigiamą poveikį tvarumo veiksniams? 

☒ Taip, neigiamo poveikio tvarumo veiksniams rodikliai naudojami siekiant įvertinti, ar pasiektas tvarus tikslas, ir 

įvertinti, ar tvarios investicijos nedaro reikšmingos žalos.   

☐ Ne 

• Kaip atsižvelgta į neigiamo poveikio tvarumo veiksniams rodiklius?  

Neigiamo poveikio tvarumo veiksniams rodikliai naudojami siekiant įvertinti, ar pasiektas tvarių investicijų tikslas, ir 

įvertinti, ar tvarios investicijos nedaro reikšmingos žalos. Neigiamo poveikio rodikliai gaunami iš atitinkamų išorės 

turto valdytojų ir vertinami investavimo proceso metu. 
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Nr. 1 Tvarios investicijos apima investicijas, kuriomis siekiama aplinkosaugos ar socialinių tikslų. 

Nr. 2 Netvarios investicijos apima investicijas, kurios neatitinka tvarių investicijų kriterijų. 

• Kaip naudojant išvestines finansines priemones pasiekiamas tvaraus investavimo tikslas? 

Investicinėje kryptyje neketinama naudoti apsidraudimo ar išvestinių finansinių priemonių investavimo tikslais, tačiau 

retkarčiais išvestinės finansinės priemonės, pavyzdžiui, ateities sandoriai, pasirinkimo sandoriai ir apsikeitimo sandoriai 

(toliau kartu – Išvestinės finansinės priemonės), gali būti naudojamos siekiant apsaugoti investicinę kryptį nuo palūkanų 

normų, valiutų kainų svyravimo. Išvestinės finansinės priemonės nebus naudojamos kaip priemonė investicinės krypties 

tvaraus investavimo tikslui pasiekti, tačiau investicinėje kryptyje atsižvelgiama į minimalias ESG apsaugos priemones, 

įskaitant tai, kad Išvestinėmis finansinėmis priemonėmis turi būti prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba užbiržinėje 

rinkoje (angl. OTC), sandorius sudarant su aukščiausios klasės finansų įstaigomis arba geros reputacijos subjektais, kurie 

specializuojasi tokio pobūdžio sandoriuose. 

• Kokiu minimaliu mastu tvarios investicijos, kuriomis siekiama aplinkosaugos tikslų, atitinka ES taksonomiją?  

Nors investicinėje kryptyje gali būti investicijų į ekonominę veiklą, kuria prisidedama prie aplinkosaugos tikslų ir kuri 

atitinka Techninius patikros kriterijus (toliau – Technical Screening Criteria, TSC (angl.)), investicinės krypties valdytojas 

(taip pat ir akcijų indekso administratorius) šiuo metu neturi galimybės nurodyti:  

• to, kokiu mastu investicinės krypties investicijos nukreiptos į ekonominę veiklą, kuri laikoma tausojančia aplinką 

ir suderinta su Taksonomijos reglamentu;  

• investicijų į aplinką tausojančią ekonominę veiklą, suderintą su Taksonomijos reglamentu, dalies procentais 

investicinės krypties portfeliuose; arba  

• sąlygas sudarančios ir perėjimo veiklos (kaip tai apibrėžta Taksonomijos reglamente) dalies procentais 

investicinės krypties portfeliuose. 

• Kokia yra mažiausia investicijų į perėjimo ir sąlygas sudarančią veiklą dalis? 

Aprašyta su Taksonomija suderintos veiklos skyriuje 

• Kokia yra mažiausia tvarių investicijų, kurių tikslas – aplinkosauga, kurios neatitinka ES taksonomijos, dalis? 

Aprašyta su Taksonomija suderintos veiklos skyriuje 

• Kokia yra mažiausia tvarių investicijų, kurių tikslas yra socialinis, dalis?   

Nors investicinės krypties tikslas visų pirma yra aplinkosauginis, jis taip pat gali turėti poveikį socialiniams tikslams. 

Tačiau investicinė kryptis neįsipareigoja atlikti investicijų, kurių tikslai yra socialiniai.  

• Kokios investicijos įtrauktos į „Nr. 2 Netvarios“, koks jų tikslas ir ar taikomos kokios nors būtiniausios 
aplinkosauginės ar socialinės apsaugos priemonės? 

Investicijos

Nr. 1 Tvarios

(Beveik 100%)

Aplinkosaugos srities

(100%)

Socialinės srities

Nr. 2 Netvarios
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Investicinės krypties investicijų, kurios gali būti priskiriamos prie kategorijos „Nr. 2 Netvarios“, tikslas yra daugiausia 
efektyvus portfelio valdymas, likvidumo valdymas arba rizikos valdymas. 

 

VIII Ar siekiant tvaraus investavimo tikslo yra paskirtas konkretus indeksas kaip lyginamasis indeksas? 

• Kaip lyginamuoju indeksu atsižvelgiama į tvarumo veiksnius taip, kad jie nuolat atitiktų tvaraus investavimo 
tikslą? 

Indeksas yra suderintas su investicinės krypties tvaraus investavimo tikslu savo metodikos ir sudarymo būdo pagalba 

(kaip tai aprašyta skirsnyje „Metodikos“). 

• Kaip užtikrinamas nuolatinis investavimo strategijos suderinimas su indekso metodika? 

Lyginamojo indekso tvaraus investavimo tikslas yra toks pat kaip ir investicinės krypties. Indekso metodika reguliariai 

peržiūrima. 

• Kuo paskirtasis indeksas skiriasi nuo atitinkamo plačiosios rinkos indekso? 

Indeksas skiriasi nuo plačiosios rinkos indekso savo metodika ir sudarymo būdu (kaip tai aprašyta skirsnyje 

„Metodikos“). 

• Kur galima susipažinti su metodiką, pagal kurią apskaičiuojamas nurodytas indeksas? 

Paskirtajam indeksui apskaičiuoti taikyta metodika išsamiai aprašyta skirsnyje „Metodikos“. Su lyginamojo indekso 

metodika galima susipažinti šioje interneto svetainėje. 

 

IX Metodikos 

• Aprašykite, kokios metodikos naudojamos siekiant įvertinti, kaip siekiama tvaraus investavimo tikslo, ir kaip 
naudojami tvarumo rodikliai, pagal kuriuos vertinamas šio tvaraus investavimo tikslo pasiekimas. 

Tikslo pasiekimo vertinimo metodikos aprašytos šio informacijos atskleidimo dokumento stebėsenos ir patikrinimo 

skirsniuose. Investicinės krypties turtas bus investuojamas į akcijų indekso fondus ir alternatyvias investicijas, jei jos 

atitiks lyginamojo indekso reikalavimus. 

Toliau pateikiama lyginamojo indekso sudarymo metodika. 

Indeksas bus sudarytas taip: 

• Pradinė investicijų aibė apima visas esamas Pagrindinio indekso sudedamąsias dalis (t. y. vidutinės ir didelės 
kapitalizacijos akcijas, kurios sudaro 85% visos geografinės teritorijos kapitalizacijos, kurią dengia Pagrindinis 
indeksas). 

• Reikalavimus atitinkanti Tinkama aibė sudaroma iš Pradinės investicijų aibės, atmetant vertybinius popierius 
pagal šiuos kriterijus: 

1. bendrovės, susijusios su prieštaringai vertinamais ginklais, 
2. bendrovės, susiduriančios su labai rimtais neatitikimais ESG srityje; 
3. bendrovės, susiduriančios su rimtais neatitikimais aplinkosaugos srityje; 
4. bendrovės, užsiimančios su tabaku susijusia veikla; 
5. bendrovės, užsiimančios šiluminės anglies gavyba ir kasyba. 

• Kiekviena bendrovė vertinama pagal jos rinkos kapitalizaciją ir Kombinuotąjį perėjimo prie mažo anglies 
dioksido kiekio (angl. Low Carbon Transition, LCT) balą, kad būtų daugiau investuojama į bendroves, kurios 
naudojasi su prisitaikymo prie klimato kaitos galimybėmis, ir mažiau – į bendroves, kurioms kyla su prisitaikymu 
prie klimato kaitos susijusi rizika. 

• Pagrindinis indeksas ir Tinkama aibė yra išskaidyti į dvi aibes: Didelio poveikio klimatui ir Mažo poveikio klimatui. 

• Galutinė aibė sudaroma iš Tinkamos aibės, nustatant Didelio poveikio klimatui ir Mažo poveikio klimatui aibių 
svorius pagal jų atitinkamus paskirstymus Pagrindiniame indekse ir vertybinius popierius, atsižvelgiant į jų 
tikslus ir įsipareigojimus laikytis ES prisitaikymo prie klimato kaitos lyginamojo indekso (angl. EU CTB) 
būtiniausių reikalavimų. 

• Nustatyta kiekvieno vertybinio popieriaus svorio Indekse viršutinė riba yra 5 %. 
 

 

http://www.msci.com/
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X Duomenų šaltiniai ir jų tvarkymas 

• Nurodykite, kokiais duomenų šaltiniais naudotasi siekiant tvaraus investavimo tikslo  

Daugiausia duomenų gaunama iš indeksų administratorių tinklalapių, įskaitant, be kita ko, indeksų metodikų 

aprašymus, informacinius lapus ir kt. Papildomi duomenys gaunami iš akcijų indekso fondų valdytojų tinklalapių, 

įskaitant, be kita ko, fondų informacinius lapus, prospektus, ataskaitas ir kt. 

 

XI Metodikų ir duomenų apribojimai 

• Nurodykite, kokie apribojimai taikomi aprašytoms metodikoms ir duomenų šaltiniams (įskaitant veiksmus, 
kurių imtasi šiems apribojimams pašalinti). 

Metodikų ir ESG duomenų apribojimai – tai nuoseklumo, patikimumo, palyginamumo ir kokybės trūkumas. Be kita ko, 

tai lemia tokie dalykai: 

• tai, kad ESG reitingų teikėjai neturi bendros metodikos; 

• bendrovės neteikia standartizuotų ataskaitų; 

• skirtingi modeliai ir analitinės priemonės, siekiant įvertinti nepateiktus duomenis; 
• sunkiai kiekybiškai įvertinami veiksniai ir nepatikrinta arba neaudituota informacija. 

 

XII  Patikrinimas 

Investicinės krypties turtas investuojamas tik į akcijų indekso fondus, valdomus didžiausių žinomų tarptautinių paslaugų 

administratorių, kurie seka indeksus, savo ruožtu prižiūrimus didžiausių pasaulio indeksų administratorių. Atrenkant ir 

peržiūrint akcijų indeksų fondus atliekama kiekybinė ir kokybinė analizė. 

• Kokios vidaus ir išorės kontrolės priemonės buvo taikomos atliekant šį patikrinimą? 

Investicinės krypties valdytojas tvaraus investavimo tikslą vertina keliais etapais: 

• Priešinvesticinis patikrinimas (Investicinės krypties valdytojas patikrinimo metu atlieka akcijų indekso tvarumo 
tikslo vertinimą, siekdamas nustatyti, ar siūlomos investicijos atitinka reikalaujamas ESG ribas. Analizė 
pateikiama Investicijų komitetui, kuris tvirtina investicijas į siūlomus akcijų indekso fondus). 

• Laikymo laikotarpis (jei bus gerokai nukrypta nuo tvarumo tikslo, bus imamasi veiksmų, t. y. jei įmanoma, 
valdytojas ieškos tinkamesnių investicijų investicinei krypčiai). 

 

XIII Įsitraukimo politika 

Investicinės krypties turtas investuojamas tik į akcijų indekso fondus ir tiesiogiai neinvestuoja į įmones, todėl įsitraukimo 

politika netaikoma. Nepaisant to, investicijų valdytojai ir (arba) analitikai tikrina informaciją apie akcijų indekso fondo 

valdytojo įsitraukimo politiką ir gero valdymo praktiką. 

Tam tikromis aplinkybėmis investicinės krypties valdytojas gali kreiptis į akcijų indekso administratorių, pvz., jei akcijų 

indeksas nukrypsta nuo investicinio tikslo. 

 

XIV Tvaraus investavimo tikslo siekimas 

Investicinės krypties lyginamasis indeksas, skirtas investicijos tvarumo tikslui matuoti, yra MSCI World Climate Change 

Index, kuriuo siekiama atspindėti investicinės strategijos rezultatus, pagal kurią vertybiniai popieriai papildomai 

įvertinami atsižvelgiant į prisitaikymo prie klimato kaitos susijusias galimybes ir riziką, tenkinant atitinkamus ES 

lyginamųjų indeksų reglamente nustatytus būtiniausius reikalavimus. Šiame indekse taip pat neįtraukiamos bendrovės, 

kurių pajamos gaunamos iš prieštaringai vertinamų ginklų, tabako gaminių gamybos, šiluminės anglies gavybos, taip pat 

bendrovės, susiduriančioms su labai dideliais neatitikimais ESG srityje ir dideliais neatitikimais aplinkosaugos srityje. 

Paskirtajam indeksui apskaičiuoti taikyta metodika išsamiai aprašyta skirsnyje „Metodikos“. Su lyginamojo indekso 

metodika galima susipažinti šioje interneto svetainėje.   

 

https://www.msci.com/
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Daugiau informacijos apie konkrečius produktus rasite šioje interneto svetainėje. 

Versija Pakeitimai Data 

Nr. 1 Paskelbta pagal Techninius reguliavimo standartus  2022-03-22 

Nr. 2 Versija Nr. 1 papildyta informacija, kurią privaloma pateikti 
pagal atnaujintus Techninius reguliavimo standartus 

2022-06-30 

 

https://www.invl.com/draudimas/invl-life/

