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APSTIPRINĀTS 
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Rīga, 2021. gada 9. martā 

VIDES VAI SOCIĀLO RAKSTURLIELUMU VEICINĀŠANAS UN ILGTSPĒJĪGU 

IEGULDĪJUMU PĀRREDZAMĪBAS INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA KLIENTAM PIRMS 

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS 

 

Kopsavilkums par vides un sociālo īpašību veicināšanas un ilgtspējīgu ieguldījumu pārredzamības 

informācijas atklāšanu saskaņā ar SFDR regulu pirms aktīvu individuālās pārvaldīšanas līgumu 

noslēgšanas  

Ņemot vērā situāciju vides jomā visā pasaulē, Eiropā tiek ieviesti pasākumi, kuru mērķis ir mobilizēt 

kapitālu vides, sociālo un ilgtspējas faktoru attīstīšanai. Šie pasākumi tiek realizēti ne tikai ar valsts 

politikas palīdzību, bet arī ar finanšu pakalpojumu nozares starpniecību. Lai pielāgotos šai jaunajai videi, 

finanšu tirgus dalībniekiem un finanšu konsultantiem ir pienākums Klientiem atklāt konkrētu informāciju 

par izmantotajām pieejām ilgtspējības risku integrācijā un negatīvās ilgtspējības ietekmes izvērtēšanā. 

Pēc 2015. gada Parīzes nolīguma par klimata pārmaiņām un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 

attīstības programmas 2030. gadam pieņemšanas Eiropas Komisija ir izstrādājusi rīcības plānu 

“Ilgtspējīgas izaugsmes finansēšana”, kurā ir paudusi nodomu precizēt pienākumus un palielināt 

pārredzamību ilgtspējības risku jomā. 

Zemāk sniegtās informācijas mērķis ir informēt Klientus par Bankā ieviesto pārredzamības pieeju 

sniedzot Klientam aktīvu individuālās pārvaldīšanas pakalpojums: 

- integrējot ESG pieeju, ņemot vērā tās ietekmi uz ilgtspēju, 

- sniedzot ar ilgtspēju saistītu informāciju. 

Saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes regulas (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par 

informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē (SFDR regula) Banka pirms 

aktīvu individuālās pārvaldīšanas līguma noslēgšanas sniedz Klientiem šādu informāciju: 

- Vides vai sociālo īpašību veicināšanas pārredzamības informācijas atklāšana; 

- ilgtspējīgu ieguldījumu pārredzamības informācijas atklāšana. 

Izmantoto terminu un saīsinājumu skaidrojums: 

Banka – Baltic International Bank SE 
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ESG – saīsinājums angļu valodā atšifrējams kā Environmental, Social, Governance jeb vide, sociālā atbildība, 

pārvaldība, ar kuru apzīmē pieeju, kas vērsta uz ilgtspējīgu attīstību. ESG pieeja nosaka tās principiem 

atbilstošu organizāciju rīcības modeli. Organizācijas, kas apņemas sekot šai pieejai, savā darbībā apsola 

pievērsties  

1) vides saglabāšanai (domājot par siltumnīcefekta gāzu izmešiem, bioloģisko daudzveidību, vides 

piesārņojumu, ogļskābās gāzes izmešiem, atjaunojamo enerģiju),  

2) sociālajai atbildībai (domājot par nodarbināšanas paradumiem, cilvēku piespiedu pārvietošanu (piem., 

sakarā ar apdzīvoto teritoriju iekļaušanu industriālajā zonā), cilvēktiesībām, veselību un drošību, 

finansiāliem pakalpojumiem maznodrošinātajiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām),  

3) labai pārvaldībai (domājot par korupcijas nepieļaušanu, reputāciju, pārvaldības efektivitāti).   

Klients – Bankas klients, kuram Banka sniedz ieguldījumu pakalpojumu - FI individuālu pārvaldīšanu 

saskaņā ar ieguldītāja pilnvarojumu (Portfeļa pārvaldības pakalpojums). 

Portfelis- Klientam piederošo FI un naudas līdzekļu kopums, ko Banka tur un pārvalda Portfeļa 

pārvaldības pakalpojuma ietvaros. 

FI – Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 3. panta otrajā daļā minētie FI.
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Nr. 

p.k. 
  

VIDES VAI SOCIĀLO RAKSTURLIELUMU VEICINĀŠANAS 

PĀRREDZAMĪBA 

ILGTSPĒJĪGU IEGULDĪJUMU 

PĀRREDZAMĪBA 

1 FINANŠU PRODUKTA VEICINĀTĀS VIDES, SOCIĀLĀS UN PĀRVALDĪBAS ĪPAŠĪBAS  JEB ESG FAKTORI 

 Vides īpašību faktoru apraksts 

• Siltumnīcefekta gāzu intensitāte (SEG intensitāte) - kopējais 

siltumnīcefekta gāzu daudzums, ko uzņēmums emitē katru 

gadu, normalizējot pēc tā ieņēmumiem. 

• Enerģijas intensitāte - kopējais enerģijas daudzums, ko 

uzņēmums izmanto ik gadu, normalizējot pēc tā ieņēmumiem, 

aktīviem un darbinieku skaita (tiek aprēķināts triju parametru 

normalizētais ģeometriskais vidējais rādītājs). 

• Ūdens intensitāte - kopējais ūdens daudzums, ko uzņēmums 

izmanto ik gadu, normalizējot pēc tā ieņēmumiem, aktīviem un 

darbinieku skaita (tiek aprēķināts triju parametru normalizētais 

ģeometriskais vidējais rādītājs). 

• Atkritumu intensitāte - kopējais atkritumu daudzums, ko 

uzņēmums saražo katru gadu, normalizējot pēc tā ieņēmumiem. Nav attiecināmi 

 Sociālo faktoru apraksts 

• Sieviešu īpatsvars attiecībā pret visiem uzņēmuma 

darbiniekiem. 

• Uzņēmuma vadībā esošo sieviešu attiecība pret visiem vadības 

darbiniekiem. 

• Nelaimes gadījumu skaits - kopējais incidentu skaits uz 100 

pilna laika ekvivalenta (PLE) darbiniekiem. 

• Sabiedrība - kopējais naudas daudzums, ko uzņēmums iztērē 

sabiedriskajos pasākumos, miljonos, normalizējot pēc tā 

ieņēmumiem. 

• Negatīvais nozares skrīnings, uz pusi samazinot tabakas un 

aizsardzības uzņēmumu sociālo īpašību vērtējuma punktu 

skaitu, lai atspoguļotu to negatīvo ietekmi uz sabiedrību.  
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 Pārvaldības faktoru apraksts 

• Neatkarīgo direktoru procentuālā daļa. 

• Neatkarīgo direktoru procentuālais skaits revīzijas komitejā. 

• Uzņēmuma valdes termiņa ilgums. 

• Pētniecības un attīstības izdevumi - ikgadējie pētniecības un 

attīstības izdevumi, normalizējot pēc uzņēmuma ieņēmumiem. 
   Ikgadējais ziņojums būs pieejams Bankas mājaslapā.   

2 

FINANŠU PRODUKTA 

ILGTSPĒJĪGAS IEGULDĪJUMU 

MĒRĶIS 

Nav attiecināms 

Maksimizēt ilgtspējas rādītāja ESG 

reitingu Portfelī, palielinot Portfeļa 

ilgtspēju tai pašā laikā nesamazinot 

Portfeļa ienesīgumu un nepalielinot 

Portfeļa risku.  

3 
 

IEGULDĪJUMU PROPORCIJA 

  

Katrs FI, kas ir iekļauts Portfelī tiek izvērtēts un tam tiek piešķirts 

ESG vērtējums. Visi Portfeļiem ir piešķirts ESG reitings. Pastāv 

iespēja, ka kādam no FI nav vai nepietiek datu, lai tam piešķirtu 

ESG vērtējumu, kas būtu lielāks par 0, līdz ar to tādu FI varētu 

uzskatīt par finanšu instrumentu, kas neatbilst ilgtspējīgam 

ieguldījumam. Tomēr nav noteiktas proporcijas starp 

ilgtspējīgiem un neilgtspējīgiem FI. Attiecībā uz individuāli 

izstrādātajiem Portfeļiem, katrs Portfelis tiek veidots individuāli 

un FI tiek piemeklēti individuāli, balstoties uz riska/ienesīguma 

maksimizāciju. Arī individuālā Portfelī katrs FI ir novērtēts pēc ESG 

faktoriem un Portfelim ir piešķirts ESG reitings. Līdzīgu FI starpā 

tiek izraudzīts FI ar labāku ESG vērtējumu. Tomēr Banka saglabā 

Klientam izvēles iespēju veikt ieguldījumu, kas neatbilst ESG 

pieejai, informējot Klientu, ka attiecīgajam Portfelim būs zems 

ESG reitings un augsts ilgtspējas risks.  

Bankas modeļu Portfeļi ir vērsti uz 

ESG pieeju. Standartizētie Portfeļi ir 

pasīvi pārvaldīti Portfeļi, kas tiek 

veidoti balstoties uz ESG pieeju, 

maksimizējot ESG reitingu pēc 

iespējas saglabājot globālo aktīvu 

alokāciju.  

Ieguldījumi tiek veidoti pamatojoties 

uz labas pārvaldības principu, 

izvērtējot klienta riska profilu un 

veidojot Portfeli, kas atbilst klienta 

vēlamajai riska pakāpei, maksimizējot 

Portfeļa ienesīgumu, ieguldot 

diversificēti, kā arī minimizējot 

ilgtspējas risku Portfelī, t.i. 

maksimizējot Portfeļa ESG reitingu. 

Klientu FI Portfeļos konstatētā Proporciju sadale: 

i. kopējie ieguldījumi, kas ir ilgtspējīgi, un šo ilgtspējīgo 
Nav attiecināms 
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ieguldījumu sadalījums starp vides vai sociālajiem mērķiem: Visi 

ieguldījumi 

ii. kopējie ieguldījumi, kas nav i) apakšpunktā minētie, un kas 

palīdz sasniegt vides vai sociālās īpašības, ko veicina finanšu 

produkts, un šo ieguldījumu sadalījums starp vides vai sociālajām 

īpašībām: Nav konstatēti; 

iii. ieguldījumu atlikušā daļa: Nav konstatēta. 

4 
NAV ILGTSPĒJĪGA 

IEGULDĪJUMA MĒRĶA 

Portfeļos esošo FI, kuru emitents ir tabakas izstrādātāju un aizsardzības uzņēmumi,  ESG vērtējums tiek 

samazināts uz pusi, kā uzņēmumiem ar nelabvēlīgu ietekmi. Tas tiek darīts, ja nav iespējams izslēgt 

minētos FI no Klienta Portfeļa. 

Ja ir iespēja, tad tabakas izstrādātāju un  aizsardzības uzņēmumu emitētie FI tiek izslēgti no Portfeļa. 

5  IEGULDĪJUMU STRATĒĢIJA 

Banka veido modeļu Portfeļus atbilstoši riska pakāpēm, lai piedāvātu Klientiem standartizētus ieguldījuma 

risinājumus ar pēc iespējas labāko riska/ienesīguma attiecību un ar mērķi panākt labāko Portfeļa ESG 

reitingu, tas ir izveidot to pēc iespējas ilgtspējīgāku. Portfeļu pārvaldībā kā svarīgākais faktors vienmēr tiek 

vērtēts ienesīgums pret risku, bet Portfelis tiek piemērots Klientam atbilstošai riska pakāpei; Ilgtspējas 

risks tiek integrēts kopējā risku vērtēšanas procesā ar mērķi sasniegt iespējami augstu ESG reitinga 

rādītāju, tai pašā laikā nesamazinot Portfeļa ienesīgumu un nepalielinot Portfeļa riska pakāpi. Ilgtspējas 

risks tiek vērtēts pamatojoties uz ESG reitingu, kas ir inversi saistīti, t.i., jo lielāks ESG reitings, jo mazāks 

ilgtspējas risks. 

6 

VIDES VAI SOCIĀLO 

RAKSTURLIELUMU 

UZRAUDZĪBA 

Dati tiek ievākti no Bloomberg platformas, kas ir balstīti uz 

auditētiem gada pārskatiem (atskaitēm).  
Nav attiecināms 

7 
ILGTSPĒJĪGU IEGULDĪJUMU 

MĒRĶU UZRAUDZĪBA 
Nav attiecināms 

Veidojot standartizētos Portfeļus 

Banka novērtē katra iekļautā FI ESG 

vērtējumu un aprēķina visa portfeļa 

ESG reitingu. Veidojot individuāli 

izstrādātu portfeli tiek novērtēts 

katrs Portfelī iekļautais FI pēc 

iespējas maksimizējot kopējo 
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Portfeļa ESG reitingu FI iegādes brīdī 

un aprēķina Portfeļa ESG reitingu. 

Portfeļa ESG reitings tiek pārskatīts 

ikreiz kad Portfelī tiek veiktas 

izmaiņas, kā arī aktualizēti katra FI 

dati, kas tiek aktualizēti katru gadu, 

kad ir pieejami auditētie uzņēmumu 

pārskati. Tas attiecas gan uz 

standartizētajiem, gan uz 

individuālajiem Portfeļiem. Reizi 

gadā izlases kārtībā tiek veikta 

pārbaude vai ESG reitings atbilst 

dotajam Portfelim. 

8 METODOLOĢIJAS     

 Uzņēmumu ESG modeļa 

vispārīgs apraksts 

Bankā pielietotais ESG kritēriju novērtēšanas modelis ir balstīts uz relatīvo-iekš-sektora novērtējuma 

principu. Lai to panāktu vērtēšanai  tiek izmantots nozaru klasifikācijas kritērijs (NKK), kas paredz 19 super 

sektorus, lai veidotu vienotas grupas uzņēmumiem katrā nozarē. Pamatojoties uz Bloomberg platformā 

pieejamo informāciju (uzņēmumu gada pārskatiem), tiek noteikti mainīgie lielumi, kas tiek attiecināti uz 

uzņēmumu atkarībā no uzņēmuma lieluma (izmantojot ienākumu, aktīvu un darbinieku skaitu). Katram 

mainīgajam lielumam katrā nozarē tiek noteikta procentuāla tabula ar robežvērtībām 5% un 95% 

(zemākās un augšējās robežas) un aprēķinot kritiskās vērtības ar 10% pieaugumu (ti, 5%, 10%, 20%, …, 

95%). Vērtējot konkrētu uzņēmumu katra mainīgā lieluma vērtība un tiek salīdzināta ar procentuālās 

tabulas vērtībām attiecīgajā nozarē, kurai uzņēmums pieder. Konstatējot, ka vērtība atbilst noteiktam 

procentuālajam diapazonam (piem., 24,3% atbilst 20% un 30%), šim mainīgajam lielumam tiek piešķirts 

noteikts punktu skaits, noapaļojot procentuāli uz augšu līdz tuvākajam 10% (šajā piemērā 30%), un pēc 

tam tas tiek pārveidots atbilstoši 10 punktu skalai (30% atbilst 3), kur lielāks punktu skaits nozīmē lielāku 

atbilstību ESG pieejai. Ja vērtējuma skala ir apgriezta, tas nozīmē, jo lielāka negatīvā ietekme, jo 

nepieciešams noteikt mazāku punktu skaitu, (piemēram, attiecībā uz Siltumnīcas gāzu emisijām), tad šajā 

gadījumā tiek veikta šāda galīgā vērtējuma korekcija: atbilstoši 10 punktu skalai aprēķinātais rezultāts tiek 

atņemts no 11, tādējādi galīgā vērtība joprojām tiek mērīta 10 punktu skalā un tai ir vajadzīgās īpašības. 
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 Trūkstošo mainīgo lielumu 

“aprēķins” 

Sekojot RobecoSAM (Šveicē dibināts ieguldījumu uzņēmums, kurš savā darbībā galveno uzsvaru liek uz 

ilgtspējību, www.robeco.com/en/about-us/robecosam.html) piemēram, tiek piešķirta nulles vērtība 

visiem mainīgajiem (10 punktu skalā), ja trūkst novērojumu datu. Šāda pieeja vērtējumam piešķir 

konservatīvu neobjektivitāti, bet Banka uzskata, ka šāds nosacījums ir pamatoti piesardzīgs. Izmantojot 

šādu sistēmu, Bankai nav jāapsver informācijas sniegšanas rādītāji atsevišķi, jo kopējie rādītāji daļēji 

atspoguļo datu atspoguļošanas kvalitāti.  

 Kopējais rādītājs 

Kopējie rādītāji katrai kategorijai (E, S un G) ESG faktorā tiek aprēķināti kā vidējie svērtie rādītāji. Vides 

faktora (E) un sociālā faktora (S) parametri tiek vērtēti vienādā attiecībā, bet pārvaldības faktora (G) 

pētniecības un attīstības izdevumu un neatkarīgo direktoru mainīgā lieluma vērtējuma punktu skaits ir 

divreiz lielāks nekā pārvaldības faktora (G) pārējiem parametriem. 

Galīgie kategoriju rādītāji tiek aprēķināti kopā ar RobecoSAM un Sustainalytics (Nīderlandē dibināta 

komercsabiedrība, kuras galvenie darbības virzieni ir ESG un korporatīvās pārvaldības izpēte un ESG 

reitinga piešķiršana investoriem) attiecīgajiem rādītājiem. Svēršanas algoritms šeit ir sarežģītāks, un 

katram no trim vērtējumiem (Bankas, RobecoSAM un Sustainalytics) tiek dinamiski piešķirti svari atkarībā 

no to izkliedes pakāpes. Ja RobecoSAM un Sustainalytics ir savstarpēji saskanīgi (nav būtiski atšķirīgi), bet 

ir būtiski atšķirīgi no Bankas vērtējuma, tad to kopējais svars ir lielāks (to atsevišķie svari ir vienādi, 

piemēram, 30% un 30% utt.), tad Bankas vērtējuma svars ir zemāks. Ja RobecoSAM un Sustainalytics ir 

pretrunīgi, tad Bankas vērtējuma svars ir lielāks. Tādā veidā Banka cenšas atspoguļot algoritma 

iespējamos trūkumus un ierobežoto datu pieejamību (gan RobecoSAM, gan Sustainalytics izmanto 

daudzreiz vairāk datu punkt salīdzinājumā ar Bankas iespējām). 

Aprēķinātie ESG faktoru vērtējumi tiek apkopoti vienā vērtību skalā 0-100, kas atspoguļo uzņēmuma 

vispārējo progresu atbilstoši ESG pieejai, ievērojot nosacījumu, ka apkopošana tiek veikta atbilstoši 

nozarei, nevis universāli, jo dažādu nozaru ietekmes nozīme dažādos ESG faktoros atšķiras.  

Kad kategoriju rādītāji tiek aprēķināti, tie ir jāapkopo vienā vērtībā, kas atspoguļo uzņēmuma vispārējo 

progresu saskaņā ar ESG kritērijiem. Turklāt šai apkopošanai jābūt specifiskai nozarei, nevis universālai, 

jo dažādu nozaru ietekmes nozīme dažādās frontēs (E, S un G) atšķiras. Līdz ar to Mēs esam izstrādājuši 

svērumu kopumu katram no 19 super sektoriem, un mēs aprēķinām vidējo svērto triju punktu skaitu 

(ESG; 0-100 skalā), ko mēs uzskatām par kopējo ilgtspējas rādītāju, kas atkal tiek mērīts 0-100 punktu 

skalā. 
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 Valsts ESG novērtējums 

Tā kā valstu ESG  vērtēšanas kritēriji atšķiras no uzņēmumu vērtēšanas kritērijiem un daudzām valstīm 

datus nav iespējams iegūt, jo tie tiek publiskoti ļoti novēloti vai tie nav konsekventi, Banka ESG vērtējumā 

balstītās uz Bloomberg platformā pieejamo ESG vērtējuma skalu, kas tiek mērīta skalā no 0-100. 

 Obligāciju ESG novērtējums 

Veicot obligāciju vērtējumu tiek izdalīti divi obligāciju veidi - suverenās un korporatīvās obligācijas. Ja 

obligācijas ir suverēnas, tad to ESG vērtība atbilst Bloomberg platformā pieejamajai valsts ESG 

novērtējuma vērtībai. Ja obligācija ir vairāku valstu emisija, tad šis novērtējums tiek aprēķināts 

proporcionāli katras valsts iesaistei. Ja obligācija ir korporatīvā, tad obligācijas ESG novērtējums atbilst šīs 

emisijas mātes uzņēmuma ESG novērtējumam.  

 Fondu ESG novērtējums 

Katram fondam pēc ESG faktoriem tiek novērtēti 10 lielākie ieguldījumi un iegūts rezultāts attiecībā uz to 

proporcionālo svaru savā starpā. Šī metode tiek izmantota, jo lielākai daļai fondu nav iespējams vai ir grūti 

atrast pilnu aktīvu sastāvu un to attiecīgās proporcijas.  

 Portfeļa ESG novērtējums 

Katrā Portfelī tiek novērtēti absolūti visi FI, pat, ja tiem nav datu, kas nepieciešami ESG vērtējuma 

noteikšanai, kas var tiem dot 0 rezultātu. Kopējais Portfeļa ESG reitings tiek aprēķināts, apkopojot 

Portfelī ietilpstošo FI ESG vērtējumus skalā no 0-100 un nosakot kopējo Portfelī ietilpstošo FI svērto 

vērtējumu. Iegūtais rezultāts skalā no 0-100 tiek pārvērsts Bankas iekšējā ESG reitinga skalā no D-AAA:  

   AAA :  90 – 100 

   AA+ :  80 – 90 

   AA : 70 – 80 

   A+: 60 – 70 

   A: 50 – 60 

   B+: 40 – 50 

   B: 30 – 40 

   С+: 20 – 30  

   C: 10 – 20  

   D: 0 – 10 

9 
UZTICAMĪBAS PĀRBAUDE 

(DUE DILIGENCE) 
Banka reizi gadā izlases kārtībā veic Portfelim noteiktā ESG reitinga atbilstības pārbaudi.  

10 IESAISTĪŠANĀS POLITIKA 
Banka veic tikai uzņēmumu un valstu ilgtspējas risku izvērtējumu, jo ieguldījumi šo emitentu FI ir 

raksturojami, kā minoritāri, kas nedod iespēju ietekmēt ilgtspējas risku vai piedalīties tā ietekmēšanā. 
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11 DATU AVOTI UN APSTRĀDE 

i. Datu avoti, kas izmantoti, lai sasniegtu katru vides vai sociālo raksturojumu, ko veicina finanšu 

produkts: Visi dati tiek ņemti no Bloomberg, uzņēmumu gada auditētajiem pārskatiem; 

ii. Pasākumi, kas veikti, lai nodrošinātu datu kvalitāti: Tiek izmantoti uzņēmumu auditētie finanšu pārskatu 

dati, informācija kas ir uzskatāma par patiesu un neapšaubāmu 

iii. Kā tiek apstrādāti dati: MS Excel lietojumprogrammā  ir izstrādāts novērtējuma modelis; 

iv. aplēstā proporcija: 100% aktīvi modeļu portfeļos ir novērtēti, individuālajos portfeļos visi aktīvi ir novērtēti, 

bet daļai no tiem vērtējums var būt 0. 

12 
METODOLĢIJU UN DATU 

IEROBEŽOJUMI 

Katram fondam pēc ESG faktoriem tiek novērtēti 10 lielākie ieguldījumi un iegūts rezultāts attiecībā uz to 

proporcionālo svaru savā starpā. Šī metode tiek izmantota, jo lielākai daļai fondu nav iespējams vai ir 

grūti atrast pilnu aktīvu sastāvu un to attiecīgās proporcijas.  Izvēloties Indeksu fondu FI nav iespējas 

veikt negatīvo skrīningu un nošķirt uzņēmumus ar nelabvēlīgo ietekmi uz ESG faktoriem 

13 
IZRAUDZĪTAIS ATSAUCES 

ETALONS 

Atsauces etaloni tiek piemēroti modeļu Portfeļiem un tie 

atspoguļo pasaules akciju un obligāciju tirgus, bet neņem vērā 

ilgtspējas kritērijus. Saites uz akciju tirgus indeksu MSCI All-

Country World Daily Total Return https://www.msci.com/acwi un 

obligāciju tirgus indeksu Bloomberg Barclays Global Aggregate 

Index https://www.bloomberg.com/quote/LEGATRUU:IND. 

Nav attiecināms 

14 
ILGTSPĒJĪGU IEGULDĪJUMU 

MĒRĶA SASNIEGŠANA 
Nav attiecināms 

Bankas ilgtspējas ieguldījumu pieeja 

uz doto brīdi tiek vērtēta, kā laba, bet 

turpmāk, parādoties arvien vairāk uz 

ilgtspēju vērstu produktu, klientu 

līdzekļi tiks arvien vairāk ieguldīti 

šajos produktos, uzlabojot kopējo 

ieguldījumu ilgtspējas rādītāju.  
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