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1. Iesaistīšanās un ilgtspējas politikas mērķis 
 
 1.1. Akciju sabiedrība “Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds’ (turpmāk - Pensiju Fonds) izveidojusi 
Iesaistīšanās politiku saskaņā ar likumu “Privāto pensiju fondu likums”.  
 1.2. Iesaistīšanās politikas mērķis ir aprakstīt, kā pensiju plāna ”Pirmais Pensiju Plāns” 
(turpmāk - Pensiju Plāns) ieguldījumu stratēģijā tiek iekļauta akcionāra tiesību izmantošana akciju 
sabiedrības pārvaldē, ja Pensiju Plāna aktīvi tiek ieguldīti tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras 
juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū. 
 1.3. Ilgtspējas politikas mērķis ir aprakstīt Pensiju Fondā īstenoto atbildīgas ieguldīšanas 
pieeju un veicināt ilgtspējīgu attīstību izmantojot vides, sociālos un labas pārvaldības principus. 
vispārīgos principus, saskaņā ar kuriem Pensiju Fonds veic ilgtspējas risku integrēšanu un negatīvas 
ietekmes uz ilgtspēju ņemšanu vērā ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā. 
 
2. Iesaistīšanās politika 
 

2.1. Atbilstoši Pensiju Pāna noteikumiem, uzkrātos līdzekļus pārvalda, Iesaistīšanās politiku 
īsteno un balsstiesības izmanto Pensiju Fonda izraudzīti Pensiju Plāna līdzekļu pārvaldītāji. 

2.2. Līdzekļu pārvaldītāji iesaistīšanos akciju sabiedrību pārvaldībā nodrošina, pamatojoties uz 
likumu “ Privāto pensiju fondu likums”, Pensiju Plāna Ieguldījumu politiku un tajā noteiktajām 
vadlīnijām. 

2.2. Līdzekļu pārvaldītāji atbilstoši akciju sabiedrībā esošajām balsstiesībām un citām 
izrietošajām tiesībām iesaistās un sadarbojas ar citiem akciju sabiedrības akcionāriem un akciju 
sabiedrības ieinteresētajām personām ar mērķi veicināt akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa 
darbības rezultātus. 

2.3. Līdzekļu pārvaldītāji īsteno Iesaistīšanās politiku, ievērojot interešu konfliktu 
pārvaldīšanas pamatprincipus. 
 
3. Ziņošana par Iesaistīšanās politikas īstenošanu 
 

3.1. Pensiju Fonds katru gadu līdz 1. augustam publisko Līdzekļu pārvaldītāju ziņojumus par 
Iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumu sniedz par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota 
Iesaistīšanās politika vai publiskots pēdējais ziņojums par Iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumā 
papildus iekļauj šādu informāciju: 

3.1.1. vispārīgu informāciju par to, kā Līdzekļu pārvaldītājs īsteno balsošanas tiesības, 
3.1.2. svarīgāko balsojumu skaidrojumu, 
3.1.3. informāciju par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu, 
3.1.4. balsojumus akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs. 

 
4. Ilgtspējas politika 
  
 4.1. Pensiju Plāna “Pirmais Pensiju Plāns” mērķis Ieguldījumu politikas izpratnē nav 
ilgtspējīgi ieguldījumi saskaņā ar 2019. gada 27. novembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 
(ES) 2019/2088 (SFDR) Par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu 
nozarē, izpratnē un ir klasificējams, kā SFDR regulas 6. panta ieguldījumu fonds.  
 4.2. Pensiju Fonda darbībai piemītošie Ilgtspējas riski kā arī ar tiem saistītie ieguldījumu 
lēmumi tiek pārvaldīti ar Pensiju Plāna līdzekļu pārvaldītāja starpniecību, pamatojoties uz Privātā 
Pensiju Fonda līdzekļu pārvaldīšanas līgumu  un Pensiju Plāna ieguldījumu politiku. 
 4.3. Ar ilgtspējas risku saprot vides, sociālu vai pārvaldības notikumu vai apstākli, kas, ja tas 
notiek, varētu radīt negatīvu būtisku ietekmi uz ilgtspēju un ieguldījumu finansiālo vērtību. 
 4.4. Līdzekļu pārvaldītāji izstrādā un ieguldījumu izvērtēšanas procesā piemēro Ilgtspējas 
principu piemērošanas politiku. 
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 4.5. Pensiju Fonds veicina ieguldītāju izpratni par ilgtspējas faktoriem un to ietekmi, 
nodrošinot informācijas atklāšanu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 
prasībām. 
 
5. Ilgtspējas risku integrēšana Pensiju Plāna ieguldīšanas procesā 
 

5.1. Pirmreizējā Ieguldījumu darījumu izvērtēšanā ir integrēta vides, sociālo un korporatīvo 
pārvaldības (ESG) faktori un ieguldījumi tiek veikti saskaņā ar katra ieguldījumu pārvaldes 
sabiedrības iekšējo politiku par ilgtspējas risku integrāciju un to ietekmi uz ieguldījumu lēmumiem. 

5.2. Par ilgtspējas faktoru integrāciju un investīciju lēmumu pieņemšanu atbild līdzekļu 
pārvaldītājs. 

5.3. Vides, sociālie raksturlielumi un ilgtspējas rādītāji veido neatņemamu pārvaldības procesa 
daļu ieguldījumu lēmuma pieņemšanas procesā. 

5.4 Lai noteiktu ietekmes nozīmīgumu uz ilgtspējas faktoriem, investīcijas izvērtēšanas 
procesā līdzekļu pārvaldītājs informāciju par emitenta ilgtspēju iegūst no starptautiskās reitinga un 
informācijas aģentūras un citiem ārējiem datu sniedzējiem, kuri nodrošina datus uzņēmuma līmenī. 
Iegūtie dati ietver emisiju apjomus un citus vides rādītājus, kā arī sociālo un pārvaldības rādītāju 
novērtējumu.  

5.5. Svarīgāko negatīvo ietekmi saprot kā tādas ieguldījumu lēmumu sekas, kurām ir negatīva 
ietekme uz ilgtspējas faktoriem. 

5.6. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem netiek 
ņemta vērā kā galvenais ieguldījumu lēmumu noteicošais faktors. 
 
6. Ilgtspējas risku ietveršana atalgojuma politikā 
 
 6.1. Pensiju Fonda atalgojuma politikā ilgtspējas riski netiek ietverti Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (ES) 2019/2088 Par informācijas atklāšanu, izpratnē. 
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