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Toote nimi: INVL Global Sustainable Equity (edaspidi– Investeerimisportfell)
Juriidilise isiku tunnus: ei ole kohaldatav
Kas sellel finantstootel on jätkusuutlik investeerimiseesmärk?
☒ JAH
☐ EI
☒ Selle toote eesmärgiks on jätkusuutlik investeerimine. ☐
See
finantstoode
toetab
keskkonnaja
Jätkusuutlik investeerimine tähendab investeerimist sotsiaalküsimustega seotud omadusi, ent selle eesmärk ei
majandustegevusse, mis toetab keskkonna- või ole jätkusuutlik investeerimine
sotsiaaleesmärke, seda juhul, kui selle käigus ei kahjustata
☐ See toode ei investeeri jätkusuutlikesse
investeerimistoodetesse
olulisel määral mistahes keskkonna- või sotsiaaleesmärgi
☐ See toode investeerib osaliselt jätkusuutlikesse
saavutamist ning juhul kui investeerimisobjekt järgib head
investeerimistoodetesse
juhtimistava.
Kas tootel on võrdlusindeks, mille eesmärk on saavutada omadusi, mida finantstoode toetab?
☒ JAH
☐ EI
I
Kokkuvõte
Investeerimisportfelli eesmärk on jätkusuutlikud investeeringud tähenduses, mis on toodud artiklis 9 Euroopa
parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/2088 27. novembrist 2019, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe
avalikustamist finantsteenuste sektoris. Investeerimisportfelli investeerimiseesmärk on investeerida oma varad
aktsiate indeksifondidesse (mis võivad moodustada 70% kuni 100% varadest) ja alternatiivsetesse investeeringutesse
(mis võib moodustada kuni 30% varadest). Valitud aktsiaindeks peaks esindama sellise investeerimisstrateegia tootlust,
mille eesmärk on suurendada selliste ettevõtete osakaalu, mis kasutavad ära üleminekuga seonduvaid võimalusi, ja
vähendada selliste ettevõtete osakaalu, millega kaasnevad üleminekust tingitud riskid. Alternatiivsete
investeeringute eesmärk peaks olema jätkusuutlik investeerimine (nt taastuvenergia, taristu jms), mis aitab otseselt
kaasa kliimamuutuse leevendamisele.
Lisaks peaks investeerimisportfell investeerima aktsiaindeksisse, mis ei sisalda selliste ettevõtete väärtpabereid, mille
tulu põhineb vastuoluliste relvade tootmisel, tubakatoodetel ja söekaevandamisel, ega selliste ettevõtete
väärtpabereid, mis on seotud väga tõsiste ESG-teguritega seotud vastuoludega ja tõsiste keskkonnaalaste
vastuoludega.
Võrdlusindeks on MSCI World Climate Change Index.

II
Jätkusuutliku investeerimise eesmärki ei tohi kahjustada
Investeeringute haldur ja/või analüütik kontrollib, kas valitud aktsiate indeksifond tagab selle, et
alusvarainvesteeringud ei kahjusta tõsiselt jätkusuutliku investeerimise eesmärki, jälgides selleks ESG-teguritega seotud
vastuolusid ja pidades silmas põhiliste negatiivsete mõjude kohustuslikke näitajaid, mis on määratletud Euroopa 2.
taseme regulatiivsetes tehnilistes standardites (RTS). Alternatiivsete investeeringute puhul jälgitakse valdkondi, mis
võivad tõsiselt kahjustada investeerimisportfelli jätkusuutliku investeerimise eesmärki.
Investeeringute analüüs hõlmab ka minimaalsete kaitsemeetmete tagamist.
Investeeringute haldurid annavad endast parima, et jälgida RTS-i tabelis 1 toodud näitajaid ning nende osas aru anda.
III

Finantstoote jätkusuutliku investeerimise eesmärk
• Mis on selle finantstoote jätkusuutliku investeerimise eesmärk?
Investeerimisportfelli eesmärk on jätkusuutlikud investeeringud tähenduses, mis on toodud artiklis 9 Euroopa
parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/2088 27. novembrist 2019, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe
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avalikustamist finantsteenuste sektoris. Investeerimisportfelli investeerimiseesmärk on kiirendada üleminekut vähese
süsinikuheitega majandusele, toetades eesmärki läbi investeeringute, mille üleminekuga seotud risk on väiksem.
Võrdlusindeksil on järgmised eesmärgid:
• Vähendada kasvuhoonegaaside intensiivsuse kaalutud keskmist 30% võrra (võrreldes alusinvesteeringute
keskkonnaga);
• Vähendada kasvuhoonegaaside kaalutud keskmist iga-aastaselt 7% võrra;
• Vähendada võimalike heidete intensiivsuse kaalutud keskmist 30% võrra (võrreldes alusinvesteeringute
keskkonnaga);
• Saavutada vähemalt sama „rohelise tulu“ ja „pruuni tulu“ suhtarv kui alusinvesteeringutel;
• Saavutada suure kliimamõjuga sektori aktiivne osakaal, mille osakaal võrreldes üldindeksiga on võrdne 0%-ga;
• Saavutada jätkusuutlikkuse eesmärgi seadnud ettevõtete suurem osakaal.
Enne aktsiate indeksifondi ja alternatiivsetesse investeerimisobjektidesse investeerimist kontrollib investeeringute
haldur, kas need investeeringud toetavad ülalloetletud eesmärke.
MSCI Climate Change indekseid loetakse EL-i kliimaülemineku võrdlusalusteks vastavalt EL-i võrdlusaluste määrusele
(EL) 2016/1011, mida muudeti määrusega (EL) 2019/2089, ning need luuakse oma vastavate üldindeksite alusel, võttes
arvesse EL-i võrdlusaluste määruses toodud miinimumnõudeid. Indeksite eesmärk on esindada sellise
investeerimisstrateegia väärtust, mis kaalub väärtpabereid vastavalt kliimaüleminekuga seotud riskidest tulenevatele
võimalustele ja riskidele, rahuldades samas EL-i võrdlusaluste määruses toodud miinimumnõudeid. Lisaks ei sisalda
indeksid selliste ettevõtete väärtpabereid, mille tulu põhineb vastuoluliste relvade tootmisel, tubakatoodetel ja
söekaevandamisel, ning selliste ettevõtete väärtpabereid, mis on seotud väga tõsiste ESG-tegurite ja
keskkonnaküsimustega seotud vastuoludega. Kontsentratsiooni vältimiseks on iga indeksi väärtpaberi osakaal
maksimaalselt 5%. Võrdlusaluste metoodikat on kirjeldatud sellel veebilehel.
•

Milliseid jätkusuutlikkuse näitajaid kasutatakse, et mõõta, millisel määral on see finantstoode oma
jätkusuutliku investeerimise eesmärke täitnud?
Investeerimisportfell kasutab aktsiate indeksifondi pakkujate ja alternatiivsete investeeringute halduri esitatud
näitajaid, et hinnata, millisel määral on jätkusuutliku investeerimise eesmärk täidetud. Kasutusel on järgmised näitajad:
1. Sellistesse fondidesse investeeritud varad, mis vastavad SFDR-i artiklis 9 sätestatule ning järgivad
võrdlusaluseid, mis on kooskõlas EL-i kliimaüleminekuga;
2. Muud näitajad, mis kogutakse välistelt varahalduritelt.
Investeerimisportfell lõimib jätkusuutlikkustegurid oma investeerimisprotsessi ja investeerimisotsustesse. Muuhulgas
peab investeerimisportfell olema kooskõlas INVL Life’i sise-eeskirjade, suunistega ja protsessidega, mis reguleerivad
vastutustundlikku investeerimise ja jätkusuutlikkusriski hindamise lõimimist. Investeerimisotsuste langetamisel
võetakse peale finantsaspektide arvesse ka riske, mis on seotud keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega (ESG), nagu
kliimamuutused, inimkapital ja tootevastutus. Investeeringuid jälgitakse ka ESG-vaatenurgast ning portfellihaldurid
koos analüütikutega jälgivad oma investeerimisobjekte puudutavat uudisvoogu.
• Kuidas vastavad jätkusuutlikud investeeringud OECD suunistele rahvusvahelistele ettevõtetele ja ÜRO
äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele?
Eeldatakse, et investeeringud, millesse investeerimisportfell soovib investeerida, vastavad OECD suunistele
rahvusvahelistele ettevõtetele ja ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele, kaasa arvatud põhimõtted ja
õigused, mis on sätestatud kaheksas aluskonventsioonis, mis on toodud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni tööalaste
aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioonis ning Rahvusvahelises Inimõiguste Kogus.
Hindamise viib läbi kas investeerimisportfelli haldur, aktsiate indeksifondi pakkuja või alternatiivsete varade haldur.
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IV
Kas see finantstoode arvestab põhilise negatiivse mõjuga jätkusuutlikkusteguritele?
☒ Jah, kasutatakse jätkusuutlikkusteguritele avalduva negatiivse mõju näitajaid, et hinnata jätkusuutlikkuse eesmärgi
saavutamist ning seda, ega jätkusuutlikud investeeringud ei põhjusta olulist kahju.
☐ Ei.
• Kuidas on jätkusuutlikkusteguritele avalduva negatiivse mõju näitajaid arvesse võetud?
Jätkusuutlikkusteguritele avalduva negatiivse mõju näitajaid kasutatakse hindamaks jätkusuutlikkuse eesmärgi
saavutamist ning seda, ega jätkusuutlikud investeeringud ei põhjusta olulist kahju. Olulise kahju näitajaid kogutakse
välistelt varahalduritelt ning neid võetakse investeerimisprotsessis arvesse.
V

Investeerimisstrateegia
• Milliseid investeerimisstrateegia siduvaid elemente kasutatakse valimaks investeeringuid, mille abil saavutada
jätkusuutliku investeerimise eesmärke?
Investeerimisportfell investeerib oma varad ainult aktsiate indeksifondi, mis järgib indekseid, millel on
investeerimisportfelliga sama investeerimiseesmärk, ning alternatiivsetesse investeeringutesse, mis toetavad
üleminekut vähese süsinikuheitega majandusele.
• Kuidas hinnatakse investeerimisobjektidest ettevõtete häid juhtimistavasid?
Kuna investeerimisportfell ei tee ettevõtetesse otseinvesteeringuid, puudub vajadus hinnata üksikute ettevõtete häid
juhtimistavasid. Samas kontrollib investeerimisportfelli haldur aktsiaindeksifondi pakkuja ja alternatiivsete
investeeringute haldajate seotust ning häid juhtimistavasid.
Indeksi tasandil rakendab pakkuja hindamisraamistikku, mis vastab rahvusvahelistele normidele, mida on kirjeldatud
mitmetes üldtunnustatud üleilmsetes konventsioonides. Indeksipakkujad hindavad sooritust, otsivad juhtusid, mil
ettevõtted on seotud tõsiste vastuoludega või on rikkunud rahvusvaheliste organisatsioonide seatud standardeid.
Kaetud on keskkonnateemad, inimõigused ja ühiskond, tööõigused ja tarneahelad, kliendid ja juhtimistavad. Vastuolud
liigitatakse roheliseks, kollaseks, oranžiks ja roheliseks: punane tähendab, et ettevõte on seotud ühe või mitme tõsise
vastuoluga. Punasega tähistatud ettevõtetele antakse MSCI ESG Controversary skooriks 0 ning need arvatakse indeksist
välja.
VI

Jätkusuutliku investeerimise eesmärgi jälgimine
• Kuidas jälgitakse jätkusuutliku investeerimise eesmärki ning jätkusuutliku investeerimise eesmärgi saavutamise
mõõtmiseks kasutatavaid jätkusuutlikkuse näitajaid ning nendega seotud sisemisi/väliseid kontrollmehhanisme
finantstoote elutsükli jooksul?
Investeerimisportfelli ESG-strateegia eesmärke jälgitakse regulaarselt tagamaks, et kui investeerimisportfell eesmärgist
kõrvale kaldub, saab seda ümber suunata. Jälgimist teostatakse regulaarselt väliste tööriistade abil, mis saadakse
rahvusvahelistelt andmepakkujatelt, indeksipakkujalt, aktsiate indeksifondi pakkujalt ja alternatiivsete investeeringute
haldurilt. Protsessi käigus kogutakse andmed aktsiate indeksifondist ja alternatiivsetest investeeringutes, millesse
investeerimisportfell investeerib ning millel on kindlad keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalased omadused ja eesmärgid.

VII
Investeeringute osakaalud
• Milline on varade jaotus ja jätkusuutlike investeeringute minimaalne osakaal?
Investeerimisportfell investeerib ligi 100% oma varadest aktsiate indeksifondi või alternatiivsetesse
investeeringutesse, mille eesmärgiks on jätkusuutlik investeerimine, kuna sellised investeeringud toetavad
üleminekut vähese süsinikuheitega majandusele.
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Investeeringud

#1 Jätkusuutlik
(Peaaegu 100%)

#2 Mitte jätkusuutlik

Keskkonnaalane

(100%)

Sotsiaal#1 Jätkusuutlik tähistab jätkusuutlikke investeeringuid, millel on keskkonnaalane või sotsiaalne eesmärk.
#2 Mitte jätkusuutlik tähistab investeeringuid, mis ei liigitu jätkusuutlikeks investeeringuteks.
• Kuidas aitab tuletisinstrumentide kasutamine saavutada jätkusuutliku investeerimise eesmärki?
Investeerimisportfell ei kavatse investeeringute eesmärgil kasutada riskikaitset ega tuletisinstrumente, ent võib aegajalt kasutada tuletisinstrumente, nagu futuurid, optsioonid, futuurilepingud ja vahetustehinguid (edaspidi
„tuletisinstrumendid“), et kaitsta investeerimisportfelli intressimäärade ja valuutahindade kõikumise eest.
Tuletisinstrumente ei kasutata investeerimisportfelli jätkusuutliku investeerimise eesmärgi saavutamiseks, ent
investeerimisportfellil on minimaalsed ESG-kaitsemeetmed, näiteks nähakse ette, et tuletisinstrumentidega tuleb
kaubelda reguleeritud turul ning OTC-tehing tuleb sõlmida esimese klassi finantsasutusega või maineka vastaspoolega,
mis on sellistele tehingutele spetsialiseerunud.
• Millisel määral peavad keskkonnaalase eesmärgiga jätkusuutlikud investeeringud olema kooskõlas EL-i
taksonoomiaga?
Ehkki investeerimisportfellis võib olla investeeringuid majandustegevusse, mis toetab keskkonnaeesmärkide
saavutamist ning võib vastata tehnilistele sõelumiskriteeriumitele, ei ole investeerimisportfelli haldur (ega aktsiaindeksi
pakkuja) hetkel suutelised kirjeldama:
•
millisel määral on investeerimisportfelli investeeringud tehtud sellisesse majandustegevusse, mis liigitub
keskkonnasäästlikuks ja on kooskõlas taksonoomiamäärusega;
•
kui suur protsent investeerimisportfelli investeeringutest on tehtud sellisesse majandustegevusse, mis on
kooskõlas taksonoomiamäärusega;
• kui suur protsent investeerimisportfelli investeeringutest on tehtud toetavatesse ja üleminekutegevustesse
(vastavalt taksonoomiamääruses kirjeldatule).
• Milline on toetavatesse ja üleminekutegevustesse tehtud investeeringute minimaalne osakaal?
Seda on kirjeldatud alajaotuses „Taksonoomiaga kooskõlastatud tegevused“.
• Milline on selliste keskkonnaalase eesmärgiga jätkusuutlike investeeringute minimaalne osakaal, mis ei ole
kooskõlas EL-i taksonoomiaga?
Seda on kirjeldatud alajaotuses „Taksonoomiaga kooskõlastatud tegevused“.
• Milline on sotsiaalse eesmärgiga jätkusuutlike investeeringute minimaalne osakaal?
Ehkki investeerimisportfellil on peamiselt keskkonnaalased eesmärgid, võib see toetada ka sotsiaalseid eesmärke.
Samas ei ole investeerimisportfell võtnud endale ülesandeks teha sotsiaalse eesmärgiga investeeringuid.
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•

Millised investeeringud kuuluvad 2. kategooriasse „mitte jätkusuutlik“, mis on nende eesmärk ja kas neile
kehtivad minimaalsed keskkonnaalased või sotsiaalsed kaitsemeetmed?
Kõigi investeerimisportfelli selliste investeeringute eesmärk, mis liigituvad 2. kategooriasse „mitte jätkusuutlik“ on
tõhus portfellihaldus, likviidsuse haldamine või riskide maandamine.
VIII

Kas jätkusuutliku investeerimise eesmärgi täitmiseks on võrdlusaluseks määratud konkreetne indeks?
Kuidas arvestab võrdlusalus jätkusuutlikkusteguritega, nii et need oleksid pidevalt kooskõlas jätkusuutliku
investeerimise eesmärgiga?
Tänu oma metoodikale ja ülesehitusele (nagu kirjeldatud alajaotuses „Metoodikad“) on indeks kooskõlas
investeerimisportfelli jätkusuutliku investeerimise eesmärgiga.
• Kuidas tagatakse, et investeerimisstrateegia on pidevalt kooskõlas indeksi metoodikaga?
Võrdlusalusel on sama jätkusuutliku investeerimise eesmärk kui investeerimisportfellil. Indeksi metoodikat
värskendatakse regulaarselt.
• Kuidas erineb määratud indeks asjaomasest laiapõhjalisest turuindeksist?
Tänu oma metoodikale ja ülesehitusele (nagu kirjeldatud alajaotuses „Metoodikad“) on määratud indeks erinev
asjaomasest laiapõhjalisest turuindeksist.
• Kus saab tutvuda määratud indeksi arvutamiseks kasutatavate meetoditega?
Määratud indeksi arvutamiseks kasutatavaid meetodeid on lähemalt kirjeldatud alajaotuses „Metoodika“. Võrdlusaluse
metoodikat on kirjeldatud ka järgneval veebilehel.
•

IX

Metoodikad
Palun kirjeldage meetodeid, mida kasutatakse jätkusuutliku investeerimise eesmärgi saavutamise mõõtmiseks
ning seda, kuidas kasutatakse jätkusuutlikkuse näitajaid, et mõõta jätkusuutliku investeerimise eesmärgi
saavutamist.
Jätkusuutliku investeerimise eesmärgi saavutamise mõõtmise meetodeid kirjeldatakse selle dokumendi alajaotustes
„Seire“ ja „Hoolsuskohustus“. Investeerimisportfell investeerib oma varad aktsiate indeksifondidesse ja
alternatiivsetesse investeeringutesse, kui need rahuldavad võrdlusaluse nõudeid.
Võrdlusindeksi metoodikat kirjeldatakse järgnevalt.
Indeksi ülesehitus on järgmine:
• Arvessevõetavad investeeringud sisaldavad kõiki üldindeksi koostisosi (st keskmise suurusega ja suurettevõtete
aktsiaid, mis moodustavad 85% üldindeksiga kaetud geograafilise piirkonna koguturuväärtusest).
• Sobilike investeeringute leidmiseks arvatakse esialgsete investeeringute hulgast välja väärtpaberid, mis
vastavad järgmistele kriteeriumitele:
1. Vastuoluliste relvadega seotud ettevõtted,
2. Väga tõsiste ESG-vastuoludega seotud ettevõtted,
3. Tõsiste keskkonnaalaste vastuoludega seotud ettevõtted,
4. Tubakakaubandusega seotud ettevõtted,
5. Söekaevandamisega seotud ettevõtted.
• Iga ettevõtet kaalutakse vastavalt selle turuväärtusele ja selle vähese süsinikuheitega majandusele ülemineku
skoorile, et suurendada nende ettevõtete osakaalu, mis lõikavad kasu kliimaüleminekuga kaasnevatest
võimalustest, ning vähendada nende ettevõtete osakaalu, mida ähvardavad kliimaüleminekuga kaasnevad
riskid.
• Üldindeks ja sobilikud investeeringud jaotatakse lõpuks kahte kategooriatesse: „suur kliimamõju“ ja „väike
kliimamõju“.
• Lõpuks valitakse välja investeeringud sobilike investeeringute hulgast, kaaludes suure ja väikese kliimamõjuga
investeeringuid vastavalt nende allokatsioonidele üldindeksis ja arvestades väärtpaberite eesmärke ja sihte, et
need vastaksid EL-i kliimaülemineku võrdlusaluse minimaalsetele nõuetele.
• Ühe väärtpaberi maksimaalne osakaal indeksis on 5%.
•
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X

Andmeallikad ja andmete töötlus
• Palun kirjeldage, milliseid andmeallikaid kasutati jätkusuutliku investeerimise eesmärgi saavutamiseks?
Andmeid saadakse peamiselt indeksite haldajate veebilehtedelt, muuhulgas on andmeteks indeksite arvutamise
meetodid, kirjeldused, infolehed jms. Lisaks saadakse andmeid aktsiaindeksifondide pakkujate veebilehtedelt, näiteks
fondide teabelehed, lühikokkuvõtted, aruanded jms.
XI
Meetodite ja andmete piirangud
• Palun kirjeldage kirjeldatud meetodite ja andmeallikate piiranguid (kaasa arvatud seda, mida on tehtud selliste
piirangute kõrvaldamiseks).
Meetodite ja ESG-andmete piiranguteks on saadavalolevate andmete järjepidevuse, usaldusväärsuse, võrreldavuse ja
kvaliteedi puudumine. Selle põhjused on muuhulgas järgmised:
• ESG-reitingute pakkujatel puudub ühtne metoodika;
• ettevõtetel ei ole ühtlustatud aruandlusstandardeid;
• avaldamata andmete jaoks kasutatakse eri mudeleid ja analüütilisi tööriistu;
• tegureid ja tõendamata või auditeerimata infot on keeruline arvuliselt kajastada.
XII
Hoolsuskohustus
Investeerimisportfell investeerib oma varad ainult aktsiate indeksifondidesse, mida haldavad suurimad mainekad
rahvusvahelised pakkujad, mis järgivad indeksid, mida pakuvad samuti maailma suurimad indeksihaldurid. Aktsiate
indeksifondide valimisel ja analüüsimisel kasutatakse nii kvantitatiivse kui kvalitatiivse analüüsi meetodeid.
• Millised sisemisi ja väliseid kontrollimehhanisme hoolsuskohustuse puhul kasutati?
Investeerimisportfelli haldur hindab jätkusuutliku investeerimise eesmärki mitmes etapis:
• Investeeringueelne hoolsuskohustus (Investeerimisportfelli haldur hindab hoolsuskohustuse täitmise käigus
aktsiaindeksi jätkusuutlikkuse eesmärki, et teada saada, kas antud investeering vastab ESG-nõuetele. Analüüsi
tulemused esitatakse investeerimiskomiteele, mis kinnitab investeeringu valitud aktsiaindeksifondi.);
• Hoidmisperiood (Kui jätkusuutlikkuse eesmärk märgatavalt langeb, siis sekkutakse, st investeerimisportfelli
haldur hakkab otsime investeerimisportfelli sobivamaid investeeringuid).

XIII
Kaasamispoliitikad
Investeerimisportfell investeerib oma varad ainult aktsiate indeksifondidesse ega tee otseinvesteeringuid, mistõttu
pole kaasamispoliitikad vajalikud. Sellele vaatamata kontrollivad investeeringute haldurid ja/või analüütikud infot
aktsiate indeksifondide kaasamispoliitikate ja heade juhtimistavade kohta.
Teatud olukordades võib investeerimisportfelli haldur pöörduda aktsiate indeksifondi pakkuja poole, nt kui
aktsiaindeks kaldub oma investeerimiseesmärgist kõrvale.
XIV
Jätkusuutliku investeerimise eesmärgi saavutamine
Investeerimisportfelli võrdlusindeks jätkusuutliku investeerimise eesmärgi täitmise mõõtmiseks on MSCI World Climate
Change Index, mis peaks esindama sellise investeerimisstrateegia tootlust, mis muudab väärtpaberite osakaalu
vastavalt kliimaüleminekuga seotud võimalustele ja riskidele ning vastab samas EL-i võrdlusaluste määruses toodud
miinimumnõudetele. Indeks välistab samuti selliste ettevõtete väärtpaberid, mille tulu põhineb vastuoluliste relvade
tootmisel, tubakatoodetel ja söekaevandamisel ning selliste ettevõtete väärtpaberid, mis on seotud väga tõsiste ESGteguritega seotud vastuoludega ja tõsiste keskkonnaalaste vastuoludega.
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Määratud indeksi arvutamiseks kasutatud meetodeid on kirjeldatud alajaotises „Metoodikad“. Võrdlusindeksi
arvutamise metoodikat on kirjeldatud ka sellel veebilehel.
Toodet on lähemalt kirjeldatud sellel veebilehel.
Versioon
Nr 1
Nr 2
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Muudatused
Tehniliste regulatiivsete standardite avaldamine
Versiooni nr 1 täiendati uuendatud tehnilistes
regulatiivsetes standardites toodud nõutud infoga.
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