
 

 

\\1082507 4123-9567-9811 v1  Hogan Lovells 

 

HICL INFRASTRUCTURE PLC 

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 standardoida julkistamisvaatimukset siitä, miten rahoitusmarkkinoiden toimijat 

sisällyttävät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä sijoituspäätöksenteko- ja 

riskiprosesseihinsa. SFDR-asetuksen mukaisesti HICL Infrastructure PLC:n ("HICL" tai "Yhtiö") 

kaltaisen rahaston vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan ("Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen 

hoitaja") edellytetään tekevän tietyt verkkosivustolla annettavat tiedot, jotka koskevat tiettyjen 

ympäristö- ja sosiaalipoliittisten ominaisuuksien (määritelty jäljempänä kohdassa 3) edistämistä, 

SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisesti. 

HICL:n sijoitusehdotuksena on tuottaa kestävää tuottoa ja pääomankasvua ydininfrastruktuuriin 

tehdyistä sijoituksista koostuvasta monipuolisesta salkusta. Yhtiö tarjoaa sijoittajille vakaita, 

pitkäaikaisia tuottoja yhteisöille elintärkeistä perusinfrastruktuurin omaisuuseristä. HICL:n visiona 

on rikastuttaa elämää infrastruktuurin avulla ja saavuttaa E/S-ominaisuudet (määritelty jäljempänä 

kohdassa 3). 

HICL:n sijoitusjohtaja InfraRed ("sijoitusjohtaja" tai "InfraRed") noudattaa aktiivista 

lähestymistapaa pitkän aikavälin kestävään kehitykseen, joka perustuu vankkoihin ESG-

periaatteisiin. Sijoitusten hoitaja käyttää ympäristökriteerejä arvioidakseen, kuinka tehokkaasti 

salkkuyhtiöt hoitavat luonnonympäristöä, auttavat siirtymisessä vähähiiliseen talouteen ja 

noudattavat asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä. Sijoitusten hoitaja arvioi sosiaalisten standardien 

avulla omaisuuseräkohtaista lähestymistapaa työterveyteen ja -turvallisuuteen, työelämän 

normeihin ja työolosuhteisiin sekä keskeisille sidosryhmille ja ympäröiville yhteisöille annettua 

panosta.  

InfraRedin kestävän kehityksen investointi- ja hallintakehystä (esitetty jäljempänä kohdassa 4) 

sovelletaan kuhunkin HICL:n mahdolliseen hankeyhtiöön sen varmistamiseksi, että yhtiön 

investointeja käytetään ympäristö- ja sosiaalipoliittisten ominaisuuksien saavuttamiseen. Tähän 

kehykseen sisältyy InfraRedin poissulkemispolitiikan hyväksyminen ja soveltaminen (kuvattu 

jäljempänä kohdassa 4 ja saatavilla täällä).  

Lisäksi HICL on ottanut käyttöön kestävän kehityksen periaatteet uusien sijoitusten osalta sekä 

HICL:n salkun jatkuvassa hallinnoinnissa. Tällä tavoin InfraRed varmistaa, että HICL:  

• sijoittaa omaisuuseriin, joilla on yhteiskunnallinen tarkoitus, ja toimii aktiivisesti 

yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa parantaakseen kestävän kehityksen 

tuloksia koko salkussaan;  

• edistää ympäristöaloitteita nykyisten ja tulevien sukupolvien hyväksi; 

• vaikuttaa myönteisesti yhteisöihin, joissa omaisuuserämme sijaitsevat; ja  

• toteuttamalla kaikki edellä mainitut toimet se sovittaa yhteen HICL:n sijoitusten 

sidosryhmien edut, sillä sijoitukset ovat tyypillisesti pitkäikäisiä. 

InfraRed pyrkii saavuttamaan yhtiön E/S-ominaisuudet sitoutumalla arvioimaan ja arvioimaan 

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

tiettyjä kestävyysindikaattoreita (määritelty jäljempänä kohdassa 6) mittaamaan E/S-

ominaisuuksien saavuttamista, ja niitä seurataan vuosittaisen ESG-kyselyn avulla (määritelty 

jäljempänä kohdassa 7). InfraRed kehittää ja ottaa käyttöön uusia kestävän kehityksen 

indikaattoreita, joilla mitataan tulevaisuudessa tarpeen mukaan E/S-ominaisuuksien saavuttamista 

yhtiössä. Jotkin tiedot voidaan kerätä suoraan ja ne voivat perustua todellisiin arvoihin, mutta toiset 

tiedot, kuten kasvihuonekaasupäästöt, voidaan joutua arvioimaan. Arvioitujen tietojen osuus 
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riippuu yksittäistä omaisuuserää koskevien tietojen saatavuudesta. Vaikka estimointiin voi liittyä 

epätarkkuuden riski, InfraRed varmistaa, että mikään näistä rajoituksista ei vaikuta kielteisesti 

ympäristöä ja turvallisuutta koskevien ominaisuuksien saavuttamiseen.  

InfraRed sijoittaa vähintään 80 prosenttia yhtiön varoista suoraan salkkuyhtiöihin E/S-

ominaisuuksien saavuttamiseksi. Näin ollen enintään 20 prosenttia Yhtiön varoista liittyy sijoituksiin 

"#2 Muut" (mukaan lukien johdannaissopimukset tehokkaan salkunhoidon toteuttamiseksi).  

InfraRed ei pysty tällä hetkellä ilmoittamaan, miten ja missä määrin yhtiön perustana olevat 

sijoitukset kohdistuvat taloudellisiin toimintoihin, jotka voidaan luokitella ympäristön kannalta 

kestäviksi taloudellisiksi toiminnoiksi (18. kesäkuuta 2020 annetun asetuksen (EU) 2020/852 

("EU:n taksonomia") 3 artiklan määritelmän mukaisesti). Tämä johtuu siitä, että HICL:n sijoitukset 

kohdistuvat sosiaaliseen infrastruktuuriin, jota ei voida tällä hetkellä arvioida EU:n 

verotusjärjestelmän perusteella. Euroopan komission 13. toukokuuta 2022 antaman 

päätösilmoituksen (C(2022) 3051) mukaisesti InfraRed vahvistaa, että yhtiön sijoitukset ovat 0-

prosenttisesti EU-taksonomian mukaisia.  

Vertailuarvoa ei ole nimetty vertailuarvon saavuttamiseksi ympäristöä ja ympäristöä koskevien 

ominaisuuksien saavuttamiseksi. 

 


