Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia
koskeva lausunto
Natixis Investment Managers S.A.
Rahoituspalvelualalla kestävyyteen liittyvien tietojen antamista koskevan asetuksen (EU) 2019/2088 4 artiklan mukaan
rahoitusmarkkinoiden toimijoiden on varmistettava läpinäkyvyys, kun otetaan huomioon sijoituspäätösten pääasialliset
haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”noudata tai selitä” -periaatteen mukaisesti alle 500 työntekijän yksiköissä).
Natixis Investment Managers S.A.:n (”NIM S.A.” tai ”yhtiö”) vastuullinen sijoitustapa vastaa Natixis Investment Managers
-konsernin (”konserni”) ESG-käytäntöä*. Yhtiö toimii yhteissijoitusvälineiden hallinnointiyhtiönä, ja se on delegoinut kyseisen
hallinnoinnin konsernin osakkuusyhtiöille (”osakkuusyhtiöt”). Tämän seurauksena yhtiö luottaa delegoitavien varojen
sijoitusten hallinnasta vastaavien osakkuusyhtiöiden vastuullisiin sijoituskäytäntöihin.
Uskomme konsernin sisällä itsenäisen ajattelun voimaan. Natixisin jokainen sijoitusjohtaja keskittyy niihin sijoitustapoihin ja
-aloihin, joilla heillä on todettua asiantuntemusta. Vaikka osakkuusyhtiöt ovat tietoisia vastuullisen sijoittamisen tärkeydestä,
niin ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvä tavoite ja arviointikehys sekä sijoituspäätösten kestävyystekijöihin
liittyvien haitallisten vaikutusten huomioon ottaminen vaihtelevat eri sijoitusten hoitajien välillä.
NIM S.A. tukee avoimuuskehystä, jossa otetaan huomioon sijoituspäätösten kielteiset vaikutukset kestävyystekijöihin.
Kun otetaan kuitenkin huomioon moniosakkuusyhtiömallimme erityisominaisuudet, rahastovaroja koskeva delegoitu
hallintajärjestelmä ja tuotteidemme laaja kirjo, NIM S.A. ei tällä hetkellä pysty valvomaan kaikkia pakollisia pääasiallisten
haitallisten vaikutusten indikaattoreita.
Pääasiallisten haitallisten vaikutusten järjestelmän noudattaminen on haaste koko rahoitusalalle, pääasiassa siksi, että
asiaankuuluvat tiedot eivät välttämättä ole helposti saatavilla rahoituspalvelualalla kestävyyteen liittyvien tietojen antamista
koskevan asetuksen vaatimaa yhteisötason raportointia varten. Näistä syistä NIM S.A. valitsee selitä-ratkaisun.
NIM S.A. pyrkii vahvistamaan haitallisten vaikutusten huomioon ottamista kestävyyden kannalta sijoituspäätöksissään
ja -organisaatiossaan. Osakkuusyhtiöt tekevät yhteistyötä ulkoisten tietojen tarjoajien kanssa, jotta ne voisivat valvoa
pääasiallisia haitallisia vaikutuksia koskevia indikaattoreita ja tuottaa tarvittavat raportit. Tämän vuoksi nykyistä asemaa
tarkastellaan säännöllisesti, ja se voi muuttua ajan myötä.
Lopuksi yhtiö vahvistaa sitoumuksensa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien kriteerien sisällyttämiseen
sijoituspäätösprosessiin, mikä osoitetaan asiakkaidemme saatavilla olevien kestävien tuotteiden valikoimalla.
Jos haluat lisätietoja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvistä käytännöistä, kuten kestävyysriskien
integrointikäytännöstä tai valtakirjalla tapahtuvan äänestämisen käytännöstä, tutustu yhtiömme oman lainkäyttöalueesi
verkkosivuston Legal Documents -osioon.

* Ympäristö, yhteiskunta ja hallintotapa
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