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KESTÄVYYTEEN LIITTYVIEN TIETOJEN 
ANTAMISESTA RAHOITUSPALVELUALALLA 
ANNETUN EU:N ASETUKSEN (TIEDONANTOASETUS)  
10 ARTIKLAN MUKAISET YHTEENVEDOT 
 

Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 20 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Kun sijoitusneuvoja on määrittänyt, että yritys täyttää salkun ESG-kriteerit edellä kuvatulla 

tavalla, sijoitusneuvoja arvioi täydentävällä analyysilla yksittäisten yritysten hallintotapaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä 

tekijöitä, jotka saattavat vaihdella omaisuusluokan, toimialan ja strategian mukaan. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs 

Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat 

saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja 

verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, 

tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella 

soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa 

huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-

indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen 

ja lisäksi laadullisesti salkun sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 80 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 
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työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Salkun 

kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin 

GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat 

seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä 

tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen 

mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot 

kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien 

osapuolten palveluntarjoajia.  Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja arvioi tarpeen 

mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta.  Sijoittajien puolesta hallinnoituihin salkkuihin 

sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 10 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja toteuttaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi yhdistää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 
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GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 20 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Näitä sitoumuksia 

valvotaan sisäisillä ja kolmansien osapuolten järjestelmillä.  Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. 

Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, 

salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää 

tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-

tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä 



 

OTSIKKO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 4 
 

ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia.  Taloudellisten tietojen 

asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -

mahdollisuuksien vaikutusta.  Sijoittajien puolesta hallinnoituihin salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan 

hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 10 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja toteuttaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi yhdistää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

 Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 20 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Kun sijoitusneuvoja on määrittänyt, että yritys täyttää salkun ESG-kriteerit edellä kuvatulla 

tavalla, sijoitusneuvoja arvioi täydentävällä analyysilla yksittäisten yritysten hallintotapaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä 

tekijöitä, jotka saattavat vaihdella omaisuusluokan, toimialan ja strategian mukaan. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs 

Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat 

saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja 

verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, 
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tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella 

soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa 

huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-

indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen 

ja lisäksi laadullisesti salkun sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Salkun 

kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin 

GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat 

seulontakriteereistä.  Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä 

tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen 

mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot 

kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien 

osapuolten palveluntarjoajia.  Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja arvioi tarpeen 

mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta.  Sijoittajien puolesta hallinnoituihin salkkuihin 

sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Salkun 

kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin 

GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat 

seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä 

tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen 

mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot 

kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien 

osapuolten palveluntarjoajia.  Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja arvioi tarpeen 

mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta.  Sijoittajien puolesta hallinnoituihin salkkuihin 

sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 10 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 
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salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 35 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja toteuttaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi yhdistää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 35 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja toteuttaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi yhdistää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 
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edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 20 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Kun sijoitusneuvoja on määrittänyt, että yritys täyttää salkun ESG-kriteerit edellä kuvatulla 

tavalla, sijoitusneuvoja arvioi täydentävällä analyysilla yksittäisten yritysten hallintotapaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä 

tekijöitä, jotka saattavat vaihdella omaisuusluokan, toimialan ja strategian mukaan. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs 

Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat 

saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja 

verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, 

tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella 

soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa 

huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-

indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen 

ja lisäksi laadullisesti salkun sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 35 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja toteuttaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi yhdistää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 80 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Salkku tavoittelee myönteistä ympäristövaikutusta 

sijoittamalla yrityksiin, joiden tarjoamat ratkaisut edistävät ympäristökestävyyttä siksi, että ne sopivat yhteen ympäristöongelmien 

ratkaisemiseen liittyvien keskeisten teemojen kanssa. Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi 

sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja 

arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 
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hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Salkun 

kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin 

GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat 

seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä 

tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen 

mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot 

kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien 

osapuolten palveluntarjoajia.  Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja arvioi tarpeen 

mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta.  Sijoittajien puolesta hallinnoituihin salkkuihin 

sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   
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Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Salkun 

kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin 

GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat 

seulontakriteereistä.  Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä 

tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen 

mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot 

kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien 

osapuolten palveluntarjoajia.  Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja arvioi tarpeen 

mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta.  Sijoittajien puolesta hallinnoituihin salkkuihin 

sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Salkun 

kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin 

GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat 

seulontakriteereistä.  Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä 

tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen 

mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot 

kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien 

osapuolten palveluntarjoajia.  Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja arvioi tarpeen 

mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta.  Sijoittajien puolesta hallinnoituihin salkkuihin 

sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Future Health Care Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 35 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja toteuttaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi yhdistää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 
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normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Emerging Markets Equity Ex-China Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 35 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja toteuttaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi yhdistää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista.  Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä.  Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa.  
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Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS China A-Share Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 10 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja toteuttaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi yhdistää perinteisiä 

perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä 

mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja 

arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta hallinnoituihin 

salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin 

olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 35 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja toteuttaa sijoitusprosessissaan ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä näkökohtia sijoittamalla uusiutuvan energian parissa toimiviin yrityksiin, jotka 

edistävät talouden irtautumista hiilestä tuottamalla, siirtämällä ja/tai jakelemalla uusiutuvaa energiaa (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista.  Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä edellä kuvattua Ei 

merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun sijoitusstrategian välityksellä. 
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Vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat sijoituksista uusiutuvan energian parissa toimiviin yrityksiin, jotka edistävät talouden irtautumista 

hiilestä tuottamalla, siirtämällä ja/tai jakelemalla uusiutuvaa energiaa.  Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu 

paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka 

tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja 

käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi 

sijoitusneuvoja arvioi tarpeen mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta. Sijoittajien puolesta 

hallinnoituihin salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on 

sijoitusprosessin olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS China Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Salkun 

kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin 

GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat 

seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä 

tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen 

mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot 

kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien 

osapuolten palveluntarjoajia.  Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja arvioi tarpeen 

mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta.  Sijoittajien puolesta hallinnoituihin salkkuihin 

sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 
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seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omalla lähestymistavalla maailmanlaajuisia 

normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja erityisesti kun on kyse toimivista 

hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset 

Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten 

tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten 

oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 80 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 80 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 
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katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 60 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 
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ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 50 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

 

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista omista ESG-luokituksista (”ESG-

kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 75 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön 

ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu 

paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka 

tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja 

käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. 

ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme 

puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen 

on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 
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Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) omiin 

ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (ii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. Sijoitusneuvoja soveltaa edellä 

kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään (i) 

määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) 

arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja korkoeroon. Salkku tunnistaa ja 

analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 75 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (ii) salkkukohtaisista tavoitteista. 

Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla 

tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei 

ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista salkkukohtaisista tavoitteista (”ESG-

kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  
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Vähintään 75 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat salkkukohtaisista tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä 

arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta 

hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös 

sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista salkkukohtaisista tavoitteista (”ESG-

kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 75 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat salkkukohtaisista tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä 

arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta 

hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös 

sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista salkkukohtaisista tavoitteista (”ESG-

kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 75 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. . Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat salkkukohtaisista tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä 

arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta 

hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös 

sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) omiin 

ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (ii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. Sijoitusneuvoja soveltaa edellä 

kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään (i) 

määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) 

arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja korkoeroon. Salkku tunnistaa ja 

analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 60 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (ii) salkkukohtaisista tavoitteista. 

Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla 

tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei 
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ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet.  

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. 

Vähintään 65 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 
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korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 65 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. . Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 65 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. . Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  
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Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) omiin 

ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (ii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. Sijoitusneuvoja soveltaa edellä 

kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään (i) 

määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) 

arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja korkoeroon. Salkku tunnistaa ja 

analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 80 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (ii) salkkukohtaisista tavoitteista. 

Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla 

tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei 

ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

 Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista salkkukohtaisista tavoitteista (”ESG-

kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  
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Vähintään 70 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat salkkukohtaisista tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä 

arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta 

hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös 

sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) omiin jäljempänä määritettyihin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset. Sijoitusneuvoja soveltaa edellä 

kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään (i) 

määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) 

arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja korkoeroon. Salkku tunnistaa ja 

analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 80 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista. Sijoitusneuvoja 

täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka 

ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa 

yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on 

sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan 

vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) omiin jäljempänä määritettyihin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset. Sijoitusneuvoja soveltaa edellä 

kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään (i) 

määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) 

arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja korkoeroon. Salkku tunnistaa ja 

analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 55 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista. Sijoitusneuvoja 

täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka 

ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa 

yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on 

sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan 

vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) omiin jäljempänä määritettyihin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset. Sijoitusneuvoja soveltaa edellä 

kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään (i) 

määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) 

arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja korkoeroon. Salkku tunnistaa ja 

analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 35 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista. Sijoitusneuvoja 

täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka 
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ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa 

yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on 

sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan 

vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 50 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja 

voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty 

kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista 
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vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset 

Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat 

saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja 

verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, 

tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella 

soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa 

huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 55 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) salkkukohtaisista tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden 

ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus 

ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, 

joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden 

täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin 

keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. 

Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja 

edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista omista ESG-luokituksista (”ESG-

kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 80 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. . Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat omista ESG-luokituksista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä 

arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta 

hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös 

sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 



 

OTSIKKO 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 28 
 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon.  Sijoitusneuvoja voi ottaa huomioon perinteisiä perustekijöitä niihin sitoutumatta, kuten vipuvaikutus, ansiot, yrityksen 

arvo, toimialan kehitys ja makrotaloudelliset tekijät. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa 

lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, 

erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten 

noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, 

arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa 

lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista.  Salkku ottaa huomioon pääasialliset 

haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  PAI-indikaattorit otetaan 

huomioon laadullisesti käyttämällä edellä kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.   

Vähintään 50 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten edellä 

mainitaan. . Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista.  Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena.  Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia.  

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa.  ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin.  Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusten hoitaja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan 

ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) omiin jäljempänä määritettyihin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset.  Sijoitusneuvojan aikomuksena on 

vaikuttaa sijoitussalkkuun sisältyviin yrityssektorin liikkeeseenlaskijoihin, joiden hallituksissa sijoitusneuvoja uskoo naisten olevan 

aliedustettuja.  Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista.  Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti 

käyttämällä edellä kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.   
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Vähintään 70 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten edellä 

mainitaan. . Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista.  Sijoitusneuvoja 

täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka 

ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa 

yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia.  ESG-arviointi on 

sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa.  ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan 

vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin.  Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022.  Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusten hoitaja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan 

ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) omiin jäljempänä määritettyihin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset. Sijoitusneuvojan aikomuksena on 

vaikuttaa sijoitussalkkuun sisältyviin yrityssektorin liikkeeseenlaskijoihin, joiden hallituksissa sijoitusneuvoja uskoo naisten olevan 

aliedustettuja.  Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista.  Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti 

käyttämällä edellä kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.   

Vähintään 70 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten edellä 

mainitaan. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista.  Sijoitusneuvoja 

täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka 

ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa 

yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia.  ESG-arviointi on 

sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa.  ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan 

vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin.  Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. Tämä 

rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022.  Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusten hoitaja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan 
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ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) omiin jäljempänä määritettyihin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset. Sijoitusneuvojan aikomuksena on 

vaikuttaa sijoitussalkkuun sisältyviin yrityssektorin liikkeeseenlaskijoihin, joiden hallituksissa sijoitusneuvoja uskoo naisten olevan 

aliedustettuja.  Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista.  Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti 

käyttämällä edellä kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.  

Vähintään 70 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten edellä 

mainitaan. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista.  Sijoitusneuvoja 

täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka 

ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa 

yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia.  ESG-arviointi on 

sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa.  ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan 

vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin.  Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022.  Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusten hoitaja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan 

ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) omiin jäljempänä määritettyihin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset.  Sijoitusneuvojan aikomuksena on 

vaikuttaa sijoitussalkkuun sisältyviin yrityssektorin liikkeeseenlaskijoihin, joiden hallituksissa sijoitusneuvoja uskoo naisten olevan 

aliedustettuja.  Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista.  Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti 

käyttämällä edellä kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten edellä 

mainitaan. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista.  Sijoitusneuvoja 

täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka 

ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa 

yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia.  ESG-arviointi on 

sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa.  ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan 
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vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin.  Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusten hoitaja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan 

ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) omiin jäljempänä määritettyihin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset.  Sijoitusneuvojan aikomuksena on 

vaikuttaa sijoitussalkkuun sisältyviin yrityssektorin liikkeeseenlaskijoihin, joiden hallituksissa sijoitusneuvoja uskoo naisten olevan 

aliedustettuja.  Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista.  Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti 

käyttämällä edellä kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten edellä 

mainitaan. . Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista.  Sijoitusneuvoja 

täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka 

ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa 

yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia.  ESG-arviointi on 

sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa.  ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan 

vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin.  Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022.  Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusten hoitaja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan 

ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit ja (ii) omiin jäljempänä määritettyihin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset. Sijoitusneuvojan aikomuksena on 

vaikuttaa sijoitussalkkuun sisältyviin yrityssektorin liikkeeseenlaskijoihin, joiden hallituksissa sijoitusneuvoja uskoo naisten olevan 

aliedustettuja.  Nykyinen yhteydenpidon kynnys tässä aihepiirissä on asetettu 10 prosenttiin (eli kynnyksen alle jäävät hallitukset, 

joiden jäsenistä alle 10 % on naisia), mutta sijoitusten hoitaja voi muuttaa sitä harkintansa mukaan ilman ennakkoilmoitusta 

osakkeenomistajille. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 
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luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista.  Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti 

käyttämällä edellä kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten edellä 

mainitaan. . Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä ja (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista.  Sijoitusneuvoja 

täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka 

ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa 

yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää 

moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia.  ESG-arviointi on 

sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa.  ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden katsotaan 

vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin.  Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022.  Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) 

seulontakriteerit, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (iii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet.  

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään (i) määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti 

hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja 

korkoeroon.  Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti 

käyttämällä edellä kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.  

Vähintään 50 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, kuten edellä 

mainitaan. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) seulontakriteereistä, (ii) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (iii) salkkukohtaisista 

tavoitteista. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia 

ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä 

hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena.  Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia.  

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa.  ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 

katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin.  Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  
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Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022.  Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja vaikka sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten 

tekeminen, siinä on 2 prosentin vähimmäisosuus kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista 

seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää muita ESG-

tekijöitä tutkimusprosessiinsa pyrkiessään määrittämään, onko tietty arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti hinnoiteltu 

sijoituskohde. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon käyttämällä 

edellä kuvattua Ei merkittävää haittaa -periaatetta kestävien sijoitusten määrittämiseen ja lisäksi laadullisesti salkun 

sijoitusstrategian välityksellä. 

Tavanomaisissa olosuhteissa on yleisesti odotettavissa, että tämän salkun suunniteltu omaisuuserien allokaatio voi sisältää 70 

prosentin osuuden nettovaroja, jotka vastaavat (käyttämällä tällaisten allokointien lähestymistapaa) salkun edistämiä ympäristöön 

ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti 

sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää 

tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen 

saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-

tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten 

tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Salkun toteuttama asianmukainen 

huolellinen arviointi perustuu kohde-etuuksien luonteeseen, erityisesti siihen, onko kyse suoraan omistetuista arvopapereista vai 

sallituista rahastoista. Jälkimmäisten tapauksessa sijoitusneuvojan on tukeuduttava rahastojen sijoitusten hoitajien rahaston kohde-

etuuksille toteuttamiin asianmukaisen huolellisiin arvioihin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten 

ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa. 

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Salkulla edistetään tiettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä sijoittamalla 

tietty osa varoista sallittuihin rahastoihin, jotka joko käyttävät tuloihin perustuvia rajoituskynnyksiä ja/tai edistävät tiettyjä ESG-

teemoja ja/tai ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien rajoituksetta ilmastoriskit, hallintotapa ja 

työntekijöihin liittyvät asiat. Sijoitusneuvoja noudattaa ESG-kriteerejä sijoitusprosessissaan sitovasti. Salkku tunnistaa ja analysoi 

Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti käyttämällä edellä 

kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.  
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Tavanomaisissa olosuhteissa on yleisesti odotettavissa, että tämän salkun suunniteltu omaisuuserien allokaatio voi sisältää 50 

prosentin osuuden sallittuja rahastoja, jotka vastaavat (noudattamalla lähestymistapaa tällaisissa rahastoissa) salkun edistämiä 

ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja 

arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen 

mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien 

osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat varojen osan sijoittamisesta 

sallittuihin rahastoihin, jotka joko käyttävät tuloihin perustuvia rajoituskynnyksiä ja/tai edistävät tiettyjä ESG-teemoja ja/tai 

ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien rajoituksetta ilmastoriskit, hallintotapa ja työntekijöihin liittyvät 

asiat. Sijoitusneuvojan on tukeuduttava näiden rahastojen sijoitusten hoitajien tietolähteisiin, tietojen laatua varmistaviin 

toimenpiteisiin ja tietojen käsittelyyn. Jos tiedoissa on aukkoja, joita ei voida täyttää omalla tutkimuksella ja yhteydenpidolla, 

sijoituksia ei sisällytetä varallisuuden osuuteen, joka on varattu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

edistämiseen. Lisäksi sijoitusneuvojan on tukeuduttava näiden rahastojen sijoitusten hoitajien kohde-etuuksille tekemiin 

asianmukaisen huolellisiin selvityksiin ja niiden yhteydenpitoon salkun yritysten kanssa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Salkulla edistetään tiettyjä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tekijöitä sijoittamalla 

tietty osa varoista sallittuihin rahastoihin, jotka joko käyttävät tuloihin perustuvia rajoituskynnyksiä ja/tai edistävät tiettyjä ESG-

teemoja ja/tai ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien rajoituksetta ilmastoriskit, hallintotapa ja 

työntekijöihin liittyvät asiat. Sijoitusneuvoja noudattaa ESG-kriteerejä sijoitusprosessissaan sitovasti. Salkku tunnistaa ja analysoi 

Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti käyttämällä edellä 

kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.  

Tavanomaisissa olosuhteissa on yleisesti odotettavissa, että tämän salkun suunniteltu omaisuuserien allokaatio voi sisältää 30 

prosentin osuuden sallittuja rahastoja, jotka vastaavat (noudattamalla lähestymistapaa tällaisissa rahastoissa) salkun edistämiä 

ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja 

arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen 

mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien 

osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat varojen osan sijoittamisesta 

sallittuihin rahastoihin, jotka joko käyttävät tuloihin perustuvia rajoituskynnyksiä ja/tai edistävät tiettyjä ESG-teemoja ja/tai 

ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mukaan lukien rajoituksetta ilmastoriskit, hallintotapa ja työntekijöihin liittyvät 

asiat. Sijoitusneuvojan on tukeuduttava näiden rahastojen sijoitusten hoitajien tietolähteisiin, tietojen laatua varmistaviin 

toimenpiteisiin ja tietojen käsittelyyn. Jos tiedoissa on aukkoja, joita ei voida täyttää omalla tutkimuksella ja yhteydenpidolla, 

sijoituksia ei sisällytetä varallisuuden osuuteen, joka on varattu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

edistämiseen. Lisäksi sijoitusneuvojan on tukeuduttava näiden rahastojen sijoitusten hoitajien kohde-etuuksille tekemiin 

asianmukaisen huolellisiin selvityksiin ja niiden yhteydenpitoon salkun yritysten kanssa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa määrällisessä sijoitusprosessissaan ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen 

osatekijöitä ovat (i) ilmastomittarien käyttö ilmastosiirtymän riskien käsittelemisessä jäljempänä kuvatulla tavalla ja (ii) 

seulontakriteerit. Edellä määritettyjen ESG-kriteerien lisäksi sijoitusneuvoja voi arvioida sijoitusten kohteena olevia yrityksiä tietyillä 

yhteiskuntaan, ympäristöön ja hallintotapaan liittyvillä indikaattoreilla käyttämällä alhaalta ylös etenevää osakkeiden valintaa ja 

salkun koostamista. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Aiempiin tietoihin perustuen on odotettavissa, että vähintään 90 % sijoituksista vastaa sijoitussalkun edistämiä ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti 

sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat (i) ilmastosiirtymän riskien huomioimiseen 

käytetyistä ilmastomittareista ja (ii) seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-kriteerit sisältyvät alhaalta ylös etenevään osakkeiden valintaan ja salkun 

koostamiseen perustuen havaintoon, että ESG-tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoon ja riskiprofiiliin. Sijoitusneuvojan 

integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaa täydennetään mittavalla maailmanlaajuisella vuorovaikutusohjelmalla, jossa visio 

erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistä yhdistyy sijoitustiimien asiantuntemukseen.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa määrällisessä sijoitusprosessissaan ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen 

osatekijöitä ovat (i) ilmastomittarien käyttö ilmastosiirtymän riskien käsittelemisessä jäljempänä kuvatulla tavalla ja (ii) 

seulontakriteerit. Edellä määritettyjen ESG-kriteerien lisäksi sijoitusneuvoja voi arvioida sijoitusten kohteena olevia yrityksiä tietyillä 

yhteiskuntaan, ympäristöön ja hallintotapaan liittyvillä indikaattoreilla käyttämällä alhaalta ylös etenevää osakkeiden valintaa ja 

salkun koostamista. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Aiempiin tietoihin perustuen on odotettavissa, että vähintään 90 % sijoituksista vastaa sijoitussalkun edistämiä ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti 

sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat (i) ilmastosiirtymän riskien huomioimiseen 

käytetyistä ilmastomittareista ja (ii) seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 
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hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-kriteerit sisältyvät alhaalta ylös etenevään osakkeiden valintaan ja salkun 

koostamiseen perustuen havaintoon, että ESG-tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoon ja riskiprofiiliin. Sijoitusneuvojan 

integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaa täydennetään mittavalla maailmanlaajuisella vuorovaikutusohjelmalla, jossa visio 

erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistä yhdistyy sijoitustiimien asiantuntemukseen.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa määrällisessä sijoitusprosessissaan ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen 

osatekijöitä ovat (i) ilmastomittarien käyttö ilmastosiirtymän riskien käsittelemisessä jäljempänä kuvatulla tavalla ja (ii) 

seulontakriteerit. Edellä määritettyjen ESG-kriteerien lisäksi sijoitusneuvoja voi arvioida sijoitusten kohteena olevia yrityksiä tietyillä 

yhteiskuntaan, ympäristöön ja hallintotapaan liittyvillä indikaattoreilla käyttämällä alhaalta ylös etenevää osakkeiden valintaa ja 

salkun koostamista. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Aiempiin tietoihin perustuen on odotettavissa, että vähintään 90 % sijoituksista vastaa sijoitussalkun edistämiä ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti 

sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat (i) ilmastosiirtymän riskien huomioimiseen 

käytetyistä ilmastomittareista ja (ii) seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-kriteerit sisältyvät alhaalta ylös etenevään osakkeiden valintaan ja salkun 

koostamiseen perustuen havaintoon, että ESG-tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoon ja riskiprofiiliin. Sijoitusneuvojan 

integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaa täydennetään mittavalla maailmanlaajuisella vuorovaikutusohjelmalla, jossa visio 

erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistä yhdistyy sijoitustiimien asiantuntemukseen.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa määrällisessä sijoitusprosessissaan ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen 

osatekijöitä ovat (i) ilmastomittarien käyttö ilmastosiirtymän riskien käsittelemisessä jäljempänä kuvatulla tavalla ja (ii) 

seulontakriteerit. Edellä määritettyjen ESG-kriteerien lisäksi sijoitusneuvoja voi arvioida sijoitusten kohteena olevia yrityksiä tietyillä 

yhteiskuntaan, ympäristöön ja hallintotapaan liittyvillä indikaattoreilla käyttämällä alhaalta ylös etenevää osakkeiden valintaa ja 

salkun koostamista. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 
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Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Aiempiin tietoihin perustuen on odotettavissa, että vähintään 90 % sijoituksista vastaa sijoitussalkun edistämiä ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti 

sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat (i) ilmastosiirtymän riskien huomioimiseen 

käytetyistä ilmastomittareista ja (ii) seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-kriteerit sisältyvät alhaalta ylös etenevään osakkeiden valintaan ja salkun 

koostamiseen perustuen havaintoon, että ESG-tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoon ja riskiprofiiliin. Sijoitusneuvojan 

integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaa täydennetään mittavalla maailmanlaajuisella vuorovaikutusohjelmalla, jossa visio 

erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistä yhdistyy sijoitustiimien asiantuntemukseen.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa määrällisessä sijoitusprosessissaan ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen 

osatekijöitä ovat (i) ilmastomittarien käyttö ilmastosiirtymän riskien käsittelemisessä jäljempänä kuvatulla tavalla ja (ii) 

seulontakriteerit. Edellä määritettyjen ESG-kriteerien lisäksi sijoitusneuvoja voi arvioida sijoitusten kohteena olevia yrityksiä tietyillä 

yhteiskuntaan, ympäristöön ja hallintotapaan liittyvillä indikaattoreilla käyttämällä alhaalta ylös etenevää osakkeiden valintaa ja 

salkun koostamista. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Aiempiin tietoihin perustuen on odotettavissa, että vähintään 90 % sijoituksista vastaa sijoitussalkun edistämiä ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti 

sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat (i) ilmastosiirtymän riskien huomioimiseen 

käytetyistä ilmastomittareista ja (ii) seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-kriteerit sisältyvät alhaalta ylös etenevään osakkeiden valintaan ja salkun 

koostamiseen perustuen havaintoon, että ESG-tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoon ja riskiprofiiliin. Sijoitusneuvojan 

integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaa täydennetään mittavalla maailmanlaajuisella vuorovaikutusohjelmalla, jossa visio 

erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistä yhdistyy sijoitustiimien asiantuntemukseen.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 
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GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa määrällisessä sijoitusprosessissaan ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen 

osatekijöitä ovat (i) ilmastomittarien käyttö ilmastosiirtymän riskien käsittelemisessä jäljempänä kuvatulla tavalla ja (ii) 

seulontakriteerit. Edellä määritettyjen ESG-kriteerien lisäksi sijoitusneuvoja voi arvioida sijoitusten kohteena olevia yrityksiä tietyillä 

yhteiskuntaan, ympäristöön ja hallintotapaan liittyvillä indikaattoreilla käyttämällä alhaalta ylös etenevää osakkeiden valintaa ja 

salkun koostamista. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Aiempiin tietoihin perustuen on odotettavissa, että vähintään 90 % sijoituksista vastaa sijoitussalkun edistämiä ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti 

sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat (i) ilmastosiirtymän riskien huomioimiseen 

käytetyistä ilmastomittareista ja (ii) seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-kriteerit sisältyvät alhaalta ylös etenevään osakkeiden valintaan ja salkun 

koostamiseen perustuen havaintoon, että ESG-tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoon ja riskiprofiiliin. Sijoitusneuvojan 

integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaa täydennetään mittavalla maailmanlaajuisella vuorovaikutusohjelmalla, jossa visio 

erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistä yhdistyy sijoitustiimien asiantuntemukseen.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa määrällisessä sijoitusprosessissaan ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen 

osatekijöitä ovat (i) ilmastomittarien käyttö ilmastosiirtymän riskien käsittelemisessä jäljempänä kuvatulla tavalla ja (ii) 

seulontakriteerit. Edellä määritettyjen ESG-kriteerien lisäksi sijoitusneuvoja voi arvioida sijoitusten kohteena olevia yrityksiä tietyillä 

yhteiskuntaan, ympäristöön ja hallintotapaan liittyvillä indikaattoreilla käyttämällä alhaalta ylös etenevää osakkeiden valintaa ja 

salkun koostamista. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Aiempiin tietoihin perustuen on odotettavissa, että vähintään 90 % sijoituksista vastaa sijoitussalkun edistämiä ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti 

sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat (i) ilmastosiirtymän riskien huomioimiseen 

käytetyistä ilmastomittareista ja (ii) seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 
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liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-kriteerit sisältyvät alhaalta ylös etenevään osakkeiden valintaan ja salkun 

koostamiseen perustuen havaintoon, että ESG-tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoon ja riskiprofiiliin. Sijoitusneuvojan 

integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaa täydennetään mittavalla maailmanlaajuisella vuorovaikutusohjelmalla, jossa visio 

erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistä yhdistyy sijoitustiimien asiantuntemukseen.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja sisällyttää ESG-kriteerit sijoitusprosessiinsa sitovasti, kuten edellä on kuvattu. Salkku tunnistaa ja analysoi 

Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin 

omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla 

huonoja erityisesti, kun on kyse toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten 

noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, 

arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa 

lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. PAI-indikaattorit otetaan huomioon 

laadullisesti käyttämällä edellä kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä. 

Vähintään 97 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Ulkoisten varainhoitajien valintaryhmä on kehittänyt joukon työkaluja, joilla salkkuja 

voidaan analysoida useista näkökulmista, jotta ESG-riskit, mukaan lukien liiketoimintariskit, aiemmat kiistat ja toimintatavat ja hiili- 

ja ilmastoriskit, voidaan tunnistaa tarvittaessa. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien ulkoisten 

sijoitusneuvojien tai ulkoisten sijoitusten hoitajien tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin 

olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

 Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja sisällyttää ESG-kriteerit sijoitusprosessiinsa sitovasti, kuten edellä on kuvattu. Salkku tunnistaa ja analysoi 

Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 
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maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti käyttämällä edellä 

kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.  

Vähintään 97 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Ulkoisten varainhoitajien valintaryhmä on kehittänyt joukon työkaluja, joilla salkkuja 

voidaan analysoida useista näkökulmista, jotta ESG-riskit, mukaan lukien liiketoimintariskit, aiemmat kiistat ja toimintatavat ja hiili- 

ja ilmastoriskit, voidaan tunnistaa tarvittaessa. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien ulkoisten 

sijoitusneuvojien tai ulkoisten sijoitusten hoitajien tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin 

olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja sisällyttää ESG-kriteerit sijoitusprosessiinsa sitovasti, kuten edellä on kuvattu. Salkku tunnistaa ja analysoi 

Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti käyttämällä edellä 

kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.  

Vähintään 97 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Ulkoisten varainhoitajien valintaryhmä on kehittänyt joukon työkaluja, joilla salkkuja 

voidaan analysoida useista näkökulmista, jotta ESG-riskit, mukaan lukien liiketoimintariskit, aiemmat kiistat ja toimintatavat ja hiili- 

ja ilmastoriskit, voidaan tunnistaa tarvittaessa. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien ulkoisten 

sijoitusneuvojien tai ulkoisten sijoitusten hoitajien tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin 

olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 
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Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja sisällyttää ESG-kriteerit sijoitusprosessiinsa sitovasti, kuten edellä on kuvattu. Salkku tunnistaa ja analysoi 

Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti käyttämällä edellä 

kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.  

Vähintään 97 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Ulkoisten varainhoitajien valintaryhmä on kehittänyt joukon työkaluja, joilla salkkuja 

voidaan analysoida useista näkökulmista, jotta ESG-riskit, mukaan lukien liiketoimintariskit, aiemmat kiistat ja toimintatavat ja hiili- 

ja ilmastoriskit, voidaan tunnistaa tarvittaessa. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien ulkoisten 

sijoitusneuvojien tai ulkoisten sijoitusten hoitajien tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin 

olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja sisällyttää ESG-kriteerit sijoitusprosessiinsa sitovasti, kuten edellä on kuvattu. Salkku tunnistaa ja analysoi 

Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti käyttämällä edellä 

kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.  

Vähintään 97 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 
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liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Ulkoisten varainhoitajien valintaryhmä on kehittänyt joukon työkaluja, joilla salkkuja 

voidaan analysoida useista näkökulmista, jotta ESG-riskit, mukaan lukien liiketoimintariskit, aiemmat kiistat ja toimintatavat ja hiili- 

ja ilmastoriskit, voidaan tunnistaa tarvittaessa. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien ulkoisten 

sijoitusneuvojien tai ulkoisten sijoitusten hoitajien tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin 

olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja sisällyttää ESG-kriteerit sijoitusprosessiinsa sitovasti, kuten edellä on kuvattu. Salkku tunnistaa ja analysoi 

Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. PAI-indikaattorit otetaan huomioon laadullisesti käyttämällä edellä 

kuvattuja sitovia ESG-kriteerejä.  

Vähintään 97 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien 

ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. Ulkoisten varainhoitajien valintaryhmä on kehittänyt joukon työkaluja, joilla salkkuja 

voidaan analysoida useista näkökulmista, jotta ESG-riskit, mukaan lukien liiketoimintariskit, aiemmat kiistat ja toimintatavat ja hiili- 

ja ilmastoriskit, voidaan tunnistaa tarvittaessa. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien ulkoisten 

sijoitusneuvojien tai ulkoisten sijoitusten hoitajien tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin 

olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
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hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka koostuu jäljempänä kuvatuista seulontakriteereistä (”ESG-kriteerit”). 

Sijoitusneuvoja soveltaa edellä kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä 

perustutkimukseensa pyrkiessään arvioimaan liiketoiminnan yleistä laatua ja arvostusta sekä mahdollisia riskejä. Salkku tunnistaa 

ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   

Vähintään 90 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Salkun 

kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin 

GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat 

seulontakriteereistä.  Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä 

tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä.  Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen 

mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot 

kokonaisuutena.  Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien 

osapuolten palveluntarjoajia.  Taloudellisten tietojen asianmukaisen huolellisen arvioinnin lisäksi sijoitusneuvoja arvioi tarpeen 

mukaan sijoitusprosessin osana ESG-riskien ja -mahdollisuuksien vaikutusta.  Sijoittajien puolesta hallinnoituihin salkkuihin 

sisältyvien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa.  

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa perussijoitusprosessissaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen osatekijöitä ovat (i) omiin 

ESG-luokituksiin perustuvat rajoitukset ja (ii) jäljempänä määritetyt salkkukohtaiset tavoitteet. Sijoitusneuvoja soveltaa edellä 

kuvattuja ESG-kriteerejä ja voi lisäksi sisällyttää perinteisiä perustekijöitä ja ESG-tekijöitä perustutkimukseensa pyrkiessään (i) 

määrittämään, onko tietty kiinteätuottoinen arvopaperi ja/tai toimiala sopiva ja houkuttelevasti hinnoiteltu sijoituskohde, ja (ii) 

arvioimaan niiden mahdollista vaikutusta tietyn kiinteätuottoisen arvopaperin luottoluokkaan ja korkoeroon. Salkku tunnistaa ja 

analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä maailmanlaajuisia normien rikkojia ja 

liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse toimivista hallintorakenteista, 

työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs Asset Managementin 

maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan ulkoisten tietojen toimittajien 

esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja luomaan siten oman luettelonsa 

maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-

indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Vähintään 75 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien 

soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa 

sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen 

käytetyt menetelmät koostuvat (i) omiin ESG-luokituksiin perustuvista rajoituksista ja (ii) salkkukohtaisista tavoitteista. 

Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla 

tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei 

ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi 

sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. 

ESG-arviointi on sijoitusneuvojan perusanalyysin keskeinen osa. ESG-käytäntöjä arvioidaan osana sijoitusprosessia, jos niiden 
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katsotaan vaikuttavan olennaisesti luottoriskiin. Sijoittajiemme puolesta hallinnoimiimme salkkuihin sisältyvien yritysten ja 

liikkeeseenlaskijoiden tehokkaan hallinnoinnin arviointi ja edistäminen on myös sijoitusprosessin olennainen osa.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusten hoitaja pyrkii toteuttamaan ja edistämään ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä näkökohtia seuraamalla Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark 

USD Index NTR -indeksin (”indeksi”) kehitystä. Kyseinen indeksi ottaa ESG-näkökohdat huomioon indeksin koostamisprosessissa 

jäljempänä kuvatulla tavalla. Indeksi muodostetaan siten, että se noudattaa EU:n Pariisin sopimuksen mukaisia vertailuarvoja 

varten määritettyjä säännöksiä, jotka määritettiin 17.7.2020 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/1818. 

Kyseinen delegoitu asetus täydentää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/1011 EU:n ilmastosiirtymää 

koskevien vertailuarvojen ja EU:n Pariisin sopimuksen mukaisten vertailuarvojen vähimmäisvaatimuksista.  Indeksin tarjoaja arvioi 

yritysten sitoutumista hyvään hallintotapaan käyttämällä normiperusteisia tutkimuspoikkeuksia indeksin menetelmässä edellä 

kuvatulla tavalla.  Alarahasto ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön 

ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. 

Vähintään 90 % sijoituksista vastaa alarahaston edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-

kriteerien soveltamista.  Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management 

seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja 

yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien 

saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR -

indeksin (”indeksi”) kehityksen seuraamisesta. Kyseinen indeksi ottaa ESG-näkökohdat huomioon indeksin koostamisprosessissa. 

Indeksin hallinnoija hankkii indeksin koostamiseen käytetyt tiedot ulkoisena palveluntarjoajana toimivalta Institutional Shareholder 

Services Inc:ltä (”ISS”).  Sijoitusten hoitajan on tukeuduttava indeksin hallinnoijan menetelmiin ja tietolähteisiin, eikä sillä siten ole 

vaikutusvaltaa tietolähteisiin, joita käytetään rahaston edistämien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

täyttämiseen sen seuratessa indeksiä.  Kun sijoitusten hoitaja pitää yhteyttä indeksin hallinnoijaan, se toteuttaa indeksin 

hallinnoijalle asianmukaisen huolellisen tarkastuksen, jolla arvioidaan indeksin kannalta merkityksellisiä hallintotapoja, käytäntöjä ja 

menettelytapoja, valvontakeinoja ja kirjanpitoa.  Täydennämme integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaamme mittavalla 

maailmanlaajuisella yhteydenpito-ohjelmalla, jossa visio erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistämme yhdistyy 

sijoitustiimimme asiantuntemukseen.  

Alarahasto seuraa indeksiä edellä kuvatulla tavalla.   

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia.  Sijoitusten hoitaja pyrkii toteuttamaan ja edistämään ympäristöön, yhteiskuntaan ja 

hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä näkökohtia seuraamalla FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade 

Corporate Bond -indeksin (”indeksi”) kehitystä. Kyseinen indeksi ottaa ESG-näkökohdat huomioon indeksin koostamisprosessissa 

soveltamalla poissulkukriteereitä jäljempänä kuvatulla tavalla. Alarahaston omistamiin yritysten joukkovelkakirjoihin sovelletaan 

ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyviä poissulkukriteerejä menetelmän toisessa vaiheessa, kuten 

liitteen kohdassa Sijoituspolitiikka kuvataan.  Soveltaessaan ESG-poissulkukriteerejä indeksin tarjoaja arvioi yrityksen sitoutumista 

hyvän hallintotavan kriteereihin, mukaan lukien rajoituksetta toimivat hallintorakenteet, työntekijäsuhteet, henkilöstön palkitseminen 

ja verosäännösten noudattaminen, sijoitusten kohteena olevien yritysten tasolla.  Alarahasto ottaa huomioon pääasialliset haitalliset 

vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.   
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Vähintään 90 % sijoituksista vastaa alarahaston edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-

kriteerien soveltamista.  Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management 

seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja 

yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien 

saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond -

indeksin (”indeksi”) kehityksen seuraamisesta. Kyseinen indeksi ottaa ESG-näkökohdat huomioon indeksin koostamisprosessissa. 

Indeksin hallinnoija hankkii indeksin koostamiseen käytetyt tiedot ulkoisena palveluntarjoajana toimivalta Institutional Shareholder 

Services Inc:ltä (”ISS”).  Sijoitusten hoitajan on tukeuduttava indeksin hallinnoijan menetelmiin ja tietolähteisiin, eikä sillä siten ole 

vaikutusvaltaa tietolähteisiin, joita käytetään rahaston edistämien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien 

täyttämiseen sen seuratessa indeksiä.  Kun sijoitusten hoitaja pitää yhteyttä indeksin hallinnoijaan, se toteuttaa indeksin 

hallinnoijalle asianmukaisen huolellisen tarkastuksen, jolla arvioidaan indeksin kannalta merkityksellisiä hallintotapoja, käytäntöjä ja 

menettelytapoja, valvontakeinoja ja kirjanpitoa.  Täydennämme integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaamme mittavalla 

maailmanlaajuisella yhteydenpito-ohjelmalla, jossa visio erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistämme yhdistyy 

sijoitustiimimme asiantuntemukseen.  

Alarahasto seuraa indeksiä edellä kuvatulla tavalla.   

Tämä rahasto on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 2022 

vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, siten 

kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 

Salkulla edistetään ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä 

salkku sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja noudattaa määrällisessä sijoitusprosessissaan ympäristöön, 

yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvää lähestymistapaa, joka kuvataan jäljempänä (”ESG-kriteerit”). Sen 

osatekijöitä ovat (i) ilmastomittarien käyttö ilmastosiirtymän riskien käsittelemisessä jäljempänä kuvatulla tavalla ja (ii) 

seulontakriteerit. Edellä määritettyjen ESG-kriteerien lisäksi sijoitusneuvoja voi arvioida sijoitusten kohteena olevia yrityksiä tietyillä 

yhteiskuntaan, ympäristöön ja hallintotapaan liittyvillä indikaattoreilla käyttämällä alhaalta ylös etenevää osakkeiden valintaa ja 

salkun koostamista. Salkku tunnistaa ja analysoi Goldman Sachs Asset Managementin omaa lähestymistapaa käyttämällä 

maailmanlaajuisia normien rikkojia ja liikkeeseenlaskijoita, joiden hallintotavat saattavat olla huonoja, erityisesti kun on kyse 

toimivista hallintorakenteista, työntekijäsuhteista, henkilöstön palkitsemisesta ja verosäännösten noudattamisesta. Goldman Sachs 

Asset Managementin maailmanlaajuinen varainhallintatiimi pyrkii tunnistamaan, tarkastelemaan, arvioimaan ja seuraamaan 

ulkoisten tietojen toimittajien esiin nostamia yrityksiä useiden kriteerien perusteella soveltamalla omaa lähestymistapaansa ja 

luomaan siten oman luettelonsa maailmanlaajuisista normien rikkojista. Salkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla.  

Aiempiin tietoihin perustuen on oletettavissa, että vähintään 90 % sijoituksista vastaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia eli ESG-kriteerien soveltamista. Salkun kestävyysindikaattoreita mitataan ja arvioidaan 

jatkuvasti. Goldman Sachs Asset Management seuraa sijoittamisen suuntaviivoihin GSAM:n sijoitusohjekäytäntöjen mukaisesti 

sisältyvien, salkkua sitovien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien noudattamista omilla ja kolmansien osapuolten 

järjestelmillä. Salkun ESG-kriteerien saavuttamiseen käytetyt menetelmät koostuvat (i) ilmastosiirtymän riskien huomioimiseen 

käytetyistä ilmastomittareista ja (ii) seulontakriteereistä. Sijoitusneuvoja täydentää tuotteiden ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan 

liittyvien ominaisuuksien sisäisiä tutkimuksia ulkoisilla tietolähteillä. Vaikka ESG-tietojen saatavuus ja laatu paranevat jatkuvasti, 

sijoitusneuvojan näkemyksen mukaan tällä hetkellä ei ole olemassa yksittäistä ESG-tietojen tarjoajaa, joka tarjoaa kaikista 

hyödyllisimmät taustatiedot kokonaisuutena. Siksi sijoitusneuvoja hyödyntää moninaisten tarpeiden täyttämiseen ja käyttökohteisiin 

useita kolmansien osapuolten palveluntarjoajia. ESG-kriteerit sisältyvät alhaalta ylös etenevään osakkeiden valintaan ja salkun 

koostamiseen perustuen havaintoon, että ESG-tekijät voivat vaikuttaa sijoitusten tuottoon ja riskiprofiiliin. Sijoitusneuvojan 

integroitua hallinnointi- ja sijoittamistapaa täydennetään mittavalla maailmanlaajuisella vuorovaikutusohjelmalla, jossa visio 

erikoistuneesta maailmanlaajuisesta hallinnointitiimistä yhdistyy sijoitustiimien asiantuntemukseen.  

Salkun edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä varten ei ole määritetty vertailuarvoa. 

Rahaston uusimpaan vuosikertomukseen sisältyy lausunto siitä, että rahaston edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kun ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 
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Sijoitussalkku edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä se 

sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia varmistamalla, 

että sijoitussalkku sijoittaa kohderahastoihin, jotka pyrkivät luomaan mitattavissa olevaa positiivista vaikutusta ilmastosiirtymään 

ja/tai osallistavaan kasvuun liittyvien tavoitteiden saralla. AIMS Group arvioi osana sijoitusneuvojan tiimiä potentiaalisen 

salkkuinvestoinnin yhdenmukaisuutta edellä mainittujen teemojen kanssa. Sijoitusten hoitaja toteuttaa huolellisen tarkastuksen 

arvioidakseen potentiaalisen yritysjohtajan hallintotavan ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Huolellisen tarkastuksen aikana 

sijoitusneuvoja kerää tietoja yritysjohtajan menetelmistä, jotka liittyvät toimiviin hallintorakenteisiin, työntekijäsuhteisiin, henkilöstön 

palkitsemiseen ja verosäännösten noudattamiseen, arvioidakseen sen, noudattaako yritys hyvää hallintotapaa. Sijoitussalkku ottaa 

huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. 

Vähintään 95 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Kun sijoitus on 

tehty, sijoitusneuvoja seuraa kunkin sijoitussalkun sijoitusten jatkuvaa yhdenmukaisuutta salkkua koskevien ympäristö- ja/tai 

yhteiskuntateemojen kanssa, ja pyrkii parhaansa mukaan käyttämään soveltuvia suorituskykyindikaattoreita kuhunkin soveltuvaan 

teemaan suhteessa sijoitukseen. Hankkeen luonteen ja maturiteetin mukaan sijoitusneuvoja voi käyttää yhtä tai useampaa 

suorituskykyindikaattoria mittaamaan rahoitustuotteen edistämän ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden 

saavuttamista. Sijoitusneuvoja käyttää ulkoisia tietolähteitä, joilla se mittaa ja seuraa salkun kohde-etuuksien ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.  Usean rahastonhoitajan hallinnoimien sijoitussalkkujen sijoitusneuvoja luottaa ulkoisiin 

tietolähteisiin, kuten sijoitusten hoitajilta saataviin tietoihin, ja kolmannen osapuolen toimittajiin tietojen täydellisyyden ja tarkkuuden 

sekä niitä koskevien menetelmien osalta. AIMS Group on kehittänyt joukon työkaluja, joilla salkkuja voidaan analysoida useista 

näkökulmista, jotta ESG-riskit, mukaan lukien liiketoimintariskit, aiemmat kiistat ja toimintatavat ja hiili- ja ilmastoriskit, voidaan 

tunnistaa tarvittaessa. Sijoitusneuvojan aikomuksena on vaikuttaa salkkujen ulkoisiin rahastonhoitajiin ja tukeutua kyseisten 

rahastojen taustalla toimiviin rahastonhoitajiin, jotta se voisi vaikuttaa kohdesalkun yrityksiin.  

Mitään indeksiä ei ole nimetty vertailuarvoksi, jotta voidaan määrittää, vastaako tämä rahoitustuote edistämiään ympäristöön tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 

Tämä sijoitussalkku on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti sijoitussalkun edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Sijoitussalkku edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä se 

sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitussalkku edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tekemällä 

temaattiseen lähestymistapaan perustuvia sijoituksia, jossa sijoitushoitajan näkemyksen mukaan kaikki sijoitussalkun sijoitukset 

ovat sijoitushetkellä yhdenmukaisia ilmastosiirtymän teemojen kanssa, joihin kuuluvat puhdas energia, kestävät liikennemuodot, 

ekosysteemien palvelut, ruoka ja maatalous sekä jäte ja materiaalit, tai osallistavan kasvun teemojen kanssa, joihin kuuluvat 

terveys, koulutus ja taloudellinen osallisuus. Sijoitussalkku pyrkii luomaan yhdessä salkunhoitajien kanssa sijoitussalkun, joka 

koostuu noin 20–25 yhteissijoituksesta salkun yrityksiin. Sijoitussalkku voi kuitenkin tehdä tätä vähemmän tai enemmän 

yhteissijoituksia. Sijoitusten hoitaja toteuttaa huolellisen tarkastuksen arvioidakseen potentiaalisen yritysjohtajan hallintotavan 

ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Huolellisen tarkastuksen aikana sijoitusten hoitaja kerää tietoja yritysjohtajan menetelmistä, 

jotka liittyvät toimiviin hallintorakenteisiin, työntekijäsuhteisiin, henkilöstön palkitsemiseen ja verosäännösten noudattamiseen, 

arvioidakseen sen, noudattaako yritys hyvää hallintotapaa. Sijoitussalkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset 

kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai yhteiskunnan osa-alueilla. 

Vähintään 95 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Kun sijoitus on 

tehty, sijoitusneuvoja seuraa kunkin sijoitussalkun sijoitusten jatkuvaa yhdenmukaisuutta salkkua koskevien ympäristö- ja/tai 

yhteiskuntateemojen kanssa, ja pyrkii parhaansa mukaan käyttämään soveltuvia suorituskykyindikaattoreita kuhunkin soveltuvaan 

teemaan suhteessa sijoitukseen. Hankkeen luonteen ja maturiteetin mukaan sijoitusneuvoja voi käyttää yhtä tai useampaa 

suorituskykyindikaattoria mittaamaan rahoitustuotteen edistämän ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden 

saavuttamista. Sijoitusneuvoja käyttää ulkoisia tietolähteitä, joilla se mittaa ja seuraa salkun kohde-etuuksien ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.  Sijoitusneuvoja luottaa ulkoisiin tietolähteisiin, kuten sijoitusten hoitajilta saataviin tietoihin, ja 

kolmannen osapuolen toimittajiin tietojen täydellisyyden ja tarkkuuden sekä niitä koskevien menetelmien osalta. Sijoitusneuvoja on 

kehittänyt joukon työkaluja, joilla salkkuja voidaan analysoida useista näkökulmista, jotta ESG-riskit, mukaan lukien 

liiketoimintariskit, aiemmat kiistat ja toimintatavat ja hiili- ja ilmastoriskit, voidaan tunnistaa tarvittaessa. Sijoitusneuvoja saattaa 

koettaa vaikuttaa sijoituksia tekeviin ulkoisiin salkunhoitajiin vaikuttaakseen sijoituksen kohteena oleviin yrityksiin. 



 

OTSIKKO 
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Mitään indeksiä ei ole nimetty vertailuarvoksi, jotta voidaan määrittää, vastaako tämä rahoitustuote edistämiään ympäristöön tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 

Tämä sijoitussalkku on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti sijoitussalkun edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Sijoitussalkku edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta kestävä sijoittaminen ei ole salkun tavoite eikä se 

sitoudu tekemään kestäviä sijoituksia. Sijoitusneuvoja edistää ympäristöön liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla maa- ja 

metsätalouteen pyrkimyksenään vaikuttaa hiilen sitomiseen. Tähän päästäkseen sijoitusneuvoja sijoittaa esimerkiksi 

metsityshankkeisiin, nykyisten metsien parempaan metsänhoitoon ja luonnonmetsien säilyttämiseen. Sijoitussalkku saattaa myös 

tilaisuuksien mukaan sijoittaa muihin luontoon liittyviin ratkaisuihin. Sijoitusten hoitaja toteuttaa huolellisen tarkastuksen 

arvioidakseen potentiaalisen yritysjohtajan hallintotavan ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Huolellisen tarkastuksen aikana 

sijoitusten hoitaja kerää tietoja yritysjohtajan menetelmistä, jotka liittyvät toimiviin hallintorakenteisiin, työntekijäsuhteisiin, 

henkilöstön palkitsemiseen ja verosäännösten noudattamiseen, arvioidakseen sen, noudattaako yritys hyvää hallintotapaa. 

Sijoitussalkku ottaa huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin (”PAI-indikaattorit”) ympäristön ja/tai 

yhteiskunnan osa-alueilla. 

Vähintään 95 % sijoituksista noudattaa salkun edistämiä ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Sijoitusten hoitaja 

tekee yhteistyötä hyvämaineisten kansalaisjärjestöjen kanssa tukeakseen ESG-kriteerien huolellista tarkastusta ja salkunhallintaa. 

Kaikissa hiiliprojekteissa on noudatettava tiukkoja standardeja, joilla varmistetaan päästövähennysten lisäisyys (eli päästöjen 

nettovähennys, joka ylittää arvon, joka olisi saavutettu myös ilman kyseisen toiminnan tai hankkeen toteutumista), jonka 

sijoitussalkku aikoo saavuttaa noudattamalla johtavia, hiilen sitomiseen liittyviä protokollia ja tekemällä yhteistyötä 

luonnonsuojelualan kansalaisjärjestöjen kanssa hiiliprojektien arvioimiseksi. Hankkeen luonteen ja maturiteetin mukaan 

sijoitusneuvoja voi käyttää yhtä tai useampaa suorituskykyindikaattoria mittaamaan rahoitustuotteen edistämän ympäristöön ja/tai 

yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden saavuttamista. Sijoitusneuvoja käyttää ulkoisia tietolähteitä, joilla se mittaa ja seuraa salkun 

kohde-etuuksien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Usean rahastonhoitajan hallinnoimien sijoitussalkkujen 

sijoitusneuvoja luottaa ulkoisiin tietolähteisiin, kuten sijoitusten hoitajilta saataviin tietoihin, ja kolmannen osapuolen toimittajiin 

tietojen täydellisyyden ja tarkkuuden sekä niitä koskevien menetelmien osalta. Ulkoisten varainhoitajien valintaryhmä on kehittänyt 

joukon työkaluja, joilla salkkuja voidaan analysoida useista näkökulmista, jotta ESG-riskit, mukaan lukien liiketoimintariskit, 

aiemmat kiistat ja toimintatavat ja hiili- ja ilmastoriskit, voidaan tunnistaa tarvittaessa. Sijoitusneuvojan aikomuksena on vaikuttaa 

salkkujen ulkoisiin rahastonhoitajiin ja tukeutua kyseisten rahastojen taustalla toimiviin rahastonhoitajiin, jotta se voisi vaikuttaa 

kohdesalkun yrityksiin.  

Mitään indeksiä ei ole nimetty vertailuarvoksi, jotta voidaan määrittää, vastaako tämä rahoitustuote edistämiään ympäristöön tai 

yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. 

Tämä sijoitussalkku on julkaissut sijoitusstrategiansa tai päivittänyt sitä 8 artiklan mukaisilla tiedoilla vuonna 2022. Siksi sen vuoden 

2022 vuosikertomus sisältää lausunnon siitä, kuinka laajalti sijoitussalkun edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät 

ominaisuudet, siten kuin ne on määritetty 8 artiklan mukaisissa tiedoissa, on saavutettu ilmoituskaudella. 

 

 


