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THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP LIMITED 

1. YHTEENVETO 

Euroopan komissio hyväksyi toukokuussa 2018 kestävää rahoitusta koskevan toimenpidepaketin. 

Yksi osa tätä pakettia on asetus (EU) 2019/2088 kestävän rahoituksen julkistamisasetus, jonka 

tavoitteena on yhdenmukaistaa julkistamisvaatimuksia siitä, miten rahoitusmarkkinaosapuolet 

sisällyttävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä sijoituspäätöksenteko- ja 

riskiprosesseihinsa. SFDR-asetuksen mukaisesti The Renewables Infrastructure Group Limitedin 

(jäljempänä "yhtiö" tai "TRIG") kaltaisen rahaston vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan 

(jäljempänä "vaihtoehtorahastojen hoitaja") on SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisesti 

julkistettava verkkosivuilla tietyt tiedot, jotka koskevat tiettyjen ympäristöä ja sosiaalista kestävyyttä 

koskevien ominaisuuksien (jotka määritellään jäljempänä kohdassa 3) edistämistä. 

TRIG:n sijoitusehdotuksena on tuottaa kestävää tuottoa uusiutuvien energialähteiden 

infrastruktuurin monipuolisesta salkusta, joka edistää hiilidioksidipäästöjen nollapäästöisen 

tulevaisuuden saavuttamista. Yhtiö keskittyy tiettyihin kestävän kehityksen teemoihin 

saavuttaakseen E/S-ominaisuudet (määritelty jäljempänä kohdassa 3). 

Ilmastotoimet ovat TRIG:n ja sen rahastonhoitajien (InfraRed Capital Partners ja Renewable 

Energy Systems, yhdessä "rahastonhoitajat") eetoksen ydin. TRIG on sitoutunut Science Based 

Targets Initiative (SBTi) -aloitteeseen ja asettaa päästövähennystavoitteet vuoden 2023 loppuun 

mennessä, ja se on jo pitkään tukenut ilmastoon liittyviä taloudellisia tietoja käsittelevän työryhmän 

(TCFD) suosituksia, ja se on raportoinut TCFD:n suositusten mukaisesti vuodesta 2020 lähtien.  

TRIG:n sijoitusten hallinnoija InfraRed Capital Partners (jäljempänä 'sijoitusten hallinnoija' tai 

'InfraRed') on sijoittanut infrastruktuuriin yli 25 vuotta, sen hallinnoimiin sijoituksiin kuuluu 4,2 GW 

uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, ja se on sisällyttänyt ilmastonmuutosnäkökohdat 

sijoitussykliinsä.  

Renewable Energy Systems (jäljempänä 'toiminnanharjoittaja' tai 'RES') hallinnoi 

maailmanlaajuista uusiutuvan energian omaisuuseriä, on keskittynyt puhtaan energian tuotantoon 

40 vuoden ajan ja on myös sitoutunut SBTi:hen.  

TRIG:n kestävän kehityksen sijoitus- ja hallinnointikehystä (joka esitetään jäljempänä kohdassa 4) 

sovelletaan jokaiseen mahdolliseen salkkuyhtiöön sen varmistamiseksi, että yhtiön sijoitukset 

edistävät kestävän kehityksen ominaisuuksia. Tähän kehykseen sisältyy TRIG:n sijoituspolitiikan 

ja InfraRedin poissulkemisperiaatteiden (jotka kuvataan jäljempänä kohdassa 4 ja jotka ovat 

saatavilla täällä) hyväksyminen ja soveltaminen.  

Lisäksi TRIG:n kestävän kehityksen politiikkaa sovelletaan uusien sijoitusten tekemiseen ja TRIG:n 

salkunhoitoon, josta vastaavat InfraRed sijoitusjohtajana ja RES operatiivisena johtajana. Tähän 

sisältyy riskien, myös ilmastonmuutokseen liittyvien riskien, päivittäinen seuranta, arviointi ja 

hallinta.  

Yhtiö pyrkii saavuttamaan E/S-ominaisuudet sitoutumalla arvioimaan ja arvioimaan sijoitusten 

tiettyjä ESG-ominaisuuksia ennen niiden hankintaa ja sen jälkeen. Yhtiö käyttää tiettyjä 

kestävyysindikaattoreita (määritelty jäljempänä 6 kohdassa) mitatakseen ympäristö- ja 

sosiaalipoliittisten ominaisuuksien saavuttamista, ja niitä seurataan vuosittaisen ESG-kyselyn 

avulla (määritelty jäljempänä 7 kohdassa). TRIG kehittää ja ottaa käyttöön uusia 

kestävyysindikaattoreita, joilla mitataan E/S-ominaisuuksien saavuttamista yhtiön osalta 

tulevaisuudessa tarpeen mukaan. Jotkin tiedot voidaan kerätä suoraan ja ne voivat perustua 

todellisiin arvoihin, mutta toiset tiedot, kuten kasvihuonekaasupäästöt, on ehkä arvioitava. 

Arvioitujen tietojen osuus riippuu yksittäistä omaisuuserää koskevien tietojen saatavuudesta. 

Vaikka estimointiin voi liittyä epätarkkuuden riski, yhtiö pyrkii siihen, että mikään näistä rajoituksista 

ei vaikuta kielteisesti ympäristöä ja turvallisuutta koskevien ominaisuuksien saavuttamiseen.  

https://www.ircp.com/sites/default/files/2022-05/infrared_exclusion_policy_2022.pdf
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TRIG sijoittaa vähintään 80 prosenttia yhtiön varoista suoraan salkkuyrityksiin E/S-ominaisuuksien 

saavuttamiseksi. Näin ollen enintään 20 prosenttia yhtiön varoista liittyy sijoituksiin "#2 Muut" 

(mukaan lukien johdannaissopimukset salkun tehokasta hallinnointia varten).  

Hallinnoijat tarkastelevat ja arvioivat parhaillaan yhtiön sijoituksia EU:n taksonomian teknisten 

seulontakriteerien perusteella, jotka sisältyvät taksonomiaa koskevaan delegoituun säädökseen. 

Tämä arviointi tehdään osana vuosittaista ESG-kyselyä, jonka tulokset julkaistaan TRIG:n 

vuosittaisessa kestävän kehityksen raportissa. Näin ollen TRIG ei tällä hetkellä pysty julkistamaan, 

miten ja missä määrin yhtiön perustana olevat sijoitukset kohdistuvat taloudellisiin toimintoihin, 

jotka voidaan luokitella ympäristön kannalta kestäviksi taloudellisiksi toiminnoiksi (EU:n 

taksonomian 3 artiklan määritelmän mukaisesti). Euroopan komission 13. toukokuuta 2022 

antaman päätösilmoituksen (C(2022) 3051) mukaisesti johtajat vahvistavat, että yhtiön sijoitukset 

ovat 0-prosenttisesti EU-taksonomian mukaisia, kunnes johtajat pystyvät julkaisemaan meneillään 

olevan tarkastelunsa tulokset TRIG:n vuotuisessa kestävän kehityksen raportissa. Kun otetaan 

huomioon, että yhtiön sijoitukset uusiutuvien energialähteiden infrastruktuuriin ovat luonteeltaan 

sellaisia, että ne edistävät hiilidioksidipäästöjen nollapäästöisen tulevaisuuden saavuttamista, 

johtajat odottavat, että osa yhtiön sijoituksista on aikanaan EU:n verokäytännön mukaisia.   

Viitearvoa ei ole nimetty ympäristöä ja ympäristöä koskevien ominaisuuksien saavuttamiseksi. 

 


