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Introduzzjoni

> Il-Governanza

Introduzzjoni
Id-deċiżjonijiet tal-individwi huma influwenzati mill-valuri li huma jkunu akkwistaw matul is-snin, u jirriflettu
l-intuwitu tagħhom, u l-osservazzjonijiet, it-twemmin, l-esperjenzi u l-interazzjoni tagħhom mal-oħrajn.
Madankollu, meta wieħed jagħżel fejn jinvesti, ħafna drabi ma jagħtix kas li jżomm mal-valuri
tiegħu. Jew aktar preċiż, ftit huma dawk li jafu li jistgħu jagħżlu investimenti li effettivament jaqblu malvaluri tagħhom.
Aħna nemmnu li kull individwu għandu r-responsabbiltà li jieħu deċiżjonijiet tajba għall-ġid tiegħu u tassoċjetà inġenerali. Il-Grupp APS, bħala istituzzjoni, jimxi ma’ din il-filosofija fin-negozju tiegħu ta’ kuljum.
Il-Grupp joffri diversi servizzi b’rati ridotti, u jidentifika ċerti gruppi soċjoekonomiċi biex jgħinhom skont
il-ħtiġijiet partikolari tagħhom.
L-investiment etiku huwa metodu maħsub biex jagħti appoġġ lil dawk il-kumpaniji li jġibu bidla pożittiva.
B’hekk jippermetti lill-investitur li jidħol f ’investiment li jaqbel mal-valuri tiegħu.
L-APS Funds SICAV p.l.c., permezz tal-APS Regular Income Ethical Fund, qiegħed jipprovdi opportunità
għal min irid ikollu sehem f ’investiment li jagħti benefiċċji mhux biss finanzjarji imma anke soċjali. F’dan iddokument, l-investituri għandhom analiżi tal-prinċipji etiċi adottati mill-APS Regular Income Ethical Fund.
Id-dokument, li huwa maqsum f ’żewġ partijiet, jieħu post id-dokument tal-politika tal-etika li kien hemm
qabel. L-Ewwel Parti tikkonsisti fl-ewwel sett ta’ dikjarazzjonijiet tal-politika tal-etika li ġew ippubblikati
mat-tnedija tal-APS Regular Income Ethical Fund, bid-differenza li issa qed jingħad espressament li din ilparti tad-dokument tiffoka speċifikament fuq l-analiżi etika li ssir għar-rigward ta’ entitajiet kummerċjali.
It-Tieni Parti tespandi fuq il-politika tal-etika billi tittratta l-analiżi li l-Fond jagħmel għar-rigward ta’ bonds
u investimenti oħra li jistgħu jsiru fi gvernijiet, stati jew organizzazzjonijiet supranazzjonali.
L-APS Bank Ltd, bħala l-maniġer tal-Fond, jagħmel użu mis-servizzi ta’ Etica Sgr, aġenzija speċjalizzata
fil-klassifikazzjoni etika, kif ukoll minn għadd ta’ aġenziji oħra rinomati, biex jasal għall-klassifikazzjoni
etika tal-investimenti li jsiru mill-Fond. Fl-ewwel stadju l-investimenti jiġu mgħarbla biex ikun assigurat li
jirrispettaw il-prinċipji mniżżla f ’din il-Politika tal-Etika. Dan l-eżerċizzju jibqa’ jsir fuq bażi regolari, biex
ikun ikkonfermat li l-investiment jibqa’ jaderixxi mal-kriterji etiċi. Jekk xi kumpanija li jkun investa fiha
l-Fond titbiegħed mill-prinċipji etiċi tal-Fond, il-maniġer tal-Fond jiżviluppa strateġija biex joħroġ minn dak
l-investiment b’mod xieraq u fi żmien raġonevoli.
Il-Fond issettja miri etiċi ambizzjużi. B’danakollu huwa rikonoxxut li din mhix biċċa xogħol faċli, ladarba
l-attivitajiet ma jkunux kollha magħrufa jew ippubblikati. F’dan ix-xenarju jsir kull sforz possibbli biex jibqa’
jkun hemm adeżjoni ma’ dawn il-prinċipji etiċi ta’ investiment, billi jibqgħu jiġu mgħassa l-attivitajiet li fihom
jinvesti l-Fond. Barra minn hekk, jekk jirriżulta li jkun sar xi ġudizzju żbaljat in bona fede, il-Fond jieħu passi
biex jattwa strateġija ta’ ħruġ, bil-għan li joħroġ minn dak l-investiment b’mod xieraq u fi żmien raġonevoli.
Għandu jkun miftiehem ċar illi din il-Politika tal-Etika ma tiffissax linji gwida dwar banek li huma liċenzjati
skont il-liġi fejn, minn żmien għal żmien, il-Fond jiddepożita flus likwidi, inklużi depożiti għal terminu fiss,
sew jekk dan jagħmlu fil-kuntest tal-istrateġija ġenerali tal-investiment, kemm jekk bil-għan li jipprovdi
għall-ħtiġijiet ta’ likwidità.
Dan id-dokument għandu jinqara ħaġa waħda mal-Prospektus, billi l-prinċipji ta’ investiment li jiggvernaw
il-modus operandi tal-Fond huma mfissra f ’dan tal-aħħar.
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L-Ewwel Parti
Il-Politika tal-Etika għall-Korporazzjonijiet
Introduzzjoni
Din il-parti tal-politika tal-etika tittratta l-analiżi tal-etika tal-korporazzjonijiet. Meta ngħidu korporazzjonijiet
qed nifhmu l-entitajiet kummerċjali kollha kif ukoll l-organizzazzjonijiet mhux-għall-profitt li joffru
opportunitajiet ta’ investiment. Il-lista tista’ tinkludi kumpaniji sew ikkwotati kemm mhux ikkwotati.
Il-proċess etiku jinvolvi evalwazzjoni fuq żewġ pjani:
1) Kriterji ta’ filtrazzjoni negattiva
Fil-bidu, meta jkun qed jiġi kkunsidrat investiment f ’kumpanija, jiġu mgħarbla l-attivitajiet u d-dħul ta’ dik
il-kumpanija. Dawk il-kumpaniji li jeċċedu massimu stabbilit ta’ tolleranza jiġu esklużi. Dan il-proċess ta’
filtrazzjoni jaqta’ barra lil dawk il-kumpaniji li jikkawżaw dannu lis-soċjetà bil-produzzjoni ta’ prodotti ta’
ħsara, jew billi jaġixxu b’mod irresponsabbli lejn is-soċjetà, jew jużaw proċessi skorretti jew ta’ ħsara.
Aħna, bħala partijiet potenzjalment interessati, inqisu li nkunu qed naqsmu parti mir-responsabbiltà għaddanni li jsiru, u għalhekk ma nkunux irridu li nidħlu kompliċi f ’dawk l-attivitajiet.
2) Impatt pożittiv, fuq bażi ta’ kriterji soċjali, ambjentali u ta’ governanza
Il-prestazzjoni ta’ dawk il-kumpaniji li jgħaddu mill-ewwel test imbagħad tiġi analizzata fuq kriterji ambjentali,
soċjali u ta’ governanza (ESG). Il-kumpaniji bl-aħjar riżultati f ’dawn it-tliet oqsma jiġu kkunsidrati għallinvestiment. Permezz tal-analiżi ESG aħna nfittxu lil dawk il-kumpaniji li jagħmlu kontribut pożittiv billi
joħolqu u jadottaw metodi bi standards ġodda u aħjar. Fl-opinjoni tagħna, dawn se jkunu l-kumpaniji li
għada pitgħada jkunu mmexxija bl-aħjar mod. Meta jkun possibbli, il-Fond jikkomunika ma’ kumpanija
permezz tal-kanali ta’ komunikazzjoni tiegħu biex l-operat tagħha jinġab lura f ’direzzjoni fejn kull min
hu konċernat jista’ jibbenefika. L-interess ewlieni tagħna hu li nipproteġu l-investimenti li nagħmlu f ’kull
kumpanija, b’moħħna mistrieħ li l-investimenti tagħna se jiswew ta’ ġid mhux biss għall-azzjonisti attwali
imma wkoll għall-ġenerazzjonijiet futuri.

Il-Kriterji ta’ Filtrazzjoni Negattiva tal-Investimenti
skont l-Industrija
Organizzazzjoni tikser il-kriterji etiċi negattivi tal-APS meta taqa’ taħt settur industrijali fost dawk imniżżlin
hawn taħt. Il-lista li tidher ma turix l-industriji kollha li jistgħu jitwarrbu. Minn żmien għal żmien jistgħu jiġu
esklużi industriji speċifiċi oħra wara li tkun saret analiżi meqjusa tal-effetti soċjali negattivi li jista’ jkollha xi
attività partikolari.
Il-Fond jevita speċifikament kull investiment fl-industriji bil-kriterji negattivi tal-APS, kif imniżżel hawn taħt.
Madankollu nafu li hemm bosta kumpaniji li joperaw billi jagħmlu xogħol jew jipprovdu servizzi għal dawn
l-industriji. Għaldaqstant, il-Fond lanqas ma jagħmel investiment f ’kumpaniji li jfornu prodotti jew servizzi
lill-kumpaniji li jaqgħu taħt il-kriterji negattivi meta dawk il-kumpaniji fornituri jkollhom parti sostanzjali
tad-dħul tagħhom ġejja minn dak il-bejgħ jew servizzi. Meta ngħidu parti sostanzjali tad-dħul inkunu nifhmu
kwalunkwe ammont li jaqbeż l-10% tad-dħul totali. Meta jkun hemm kuntratti kbar ta’ bejgħ jew servizzi
dawn ġeneralment ikunu żvelati, jew separatament jew fir-rapporti finanzjarji tal-kumpanija. L-aġenziji talklassifikazzjoni etika jirriċerkaw speċifikament dawk il-kuntratti.
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Apparat Militari u Armi tan-Nar
Il-kunflitt militari huwa kawża ta’ tbatija għal ħafna nies. Il-Fond ma jinvestix f ’kumpaniji li jipproduċu
apparat militari. Biex nispjegaw aħjar il-filosofija tagħna tal-investment, aħna ninvestu f ’kumpaniji li jagħmlu
prodotti li jistgħu jintużaw fl-industriji li jaqgħu taħt il-kriterji negattivi, imma dan biss jekk id-dħul minn
dik l-operazzjoni ma jeċċedix ammont sostanzjali. Pereżempju nistgħu ninvestu fil-manifatturi tat-tajers,
għalkemm nafu li dawn jistgħu jintużaw f ’ajruplani militari. Imma jekk manifattur tat-tajers għandu dħul
sostanzjali mill-bejgħ li jagħmel lill-fornituri ta’ ajruplani militari, allura nżommu lura milli ninvestu f ’dak ilmanifattur. Dan ifisser li ma ninvestux f ’kumpaniji li speċifikament jimmanifatturaw apparat militari, u ma
ninvestu lanqas f ’dawk il-manifatturi li għandhom dħul sostanzjali minn prodotti utilizzati mill-kumpaniji
tal-apparat militari.
It-Tabakk
L-użu ta’ prodotti tat-tabakk huwa kawża diretta tal-mewt ta’ madwar ħames miljun ruħ kull sena.
Ħafna mard kardjovaskulari u respiratorju jġib uġigħ u tbatija lil miljuni oħrajn, bi spejjeż enormi għallfondi nazzjonali tas-saħħa. Il-kumpaniji li għandhom dħul sostanzjali mill-prodotti tat-tabakk huma esklużi.
Dawk li jipproduċu l-irqajja’ tan-nikotina mhumiex esklużi mill-investiment għaliex dawn għandhom għan
terapewtiku.
Il-Pornografija u s-Servizzi ta’ Divertiment għall-Adulti
Il-materjal pornografiku u l-lokali ta’ divertiment għall-adulti jpinġu r-relazzjonijiet umani b’mod vili u xejn
xieraq. L-użu ta’ materjal u servizzi bħal dawn jista’ jwassal għall-abbuż u għal relazzjonijiet illegali u mhux
konsenswali, u jżid l-inċidenza ta’ vjolenza domestika u abbuż fuq it-tfal. Il-kumpaniji li joperaw f ’dan issettur huma esklużi mill-għażliet tagħna ta’ investiment.
Ix-Xorb Alkoħoliku
Il-konsum tal-alkoħol huwa fost l-ogħla riskji fil-pajjiżi industrijalizzati u periklu dejjem jikber f ’dawk li qed
jiżviluppaw. Issir ħsara kbira minħabba l-użu eċċessiv tax-xorb alkoħoliku u d-dipendenza fuq l-alkoħol.
Is-sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol huwa kawża maġġuri tal-inċidenti tat-traffiku u mwiet fuq it-triq.
Minbarra l-ispiża soċjali hemm dik ekonomika f ’kura medika u għajnuna soċjali.
Il-Fond ma jinvestix f ’organizzazzjonijiet li l-operat uniku tagħhom jikkonsisti fil-produzzjoni u t-tqassim ta’
xorb alkoħoliku b’kontenut għoli ta’ alkoħol.
Il-Logħob tal-Azzard
Attivitajiet li għandhom x’jaqsmu mal-logħob tal-azzard ma jidħlux fil-portafoll tagħna. Dawn jinkludu
casinos, organizzazzjonijiet tal-lotteriji, ħwienet tal-logħob, organizzaturi ta’ mħatri tat-tlielaq, u l-provvista
ta’ magni tal-logħob.
Prodotti u Servizzi għat-Terminazzjoni tal-Ħajja
Kumpaniji (sptarijiet, kliniċi, eċċ) li jipprattikaw l-abort jew l-ewtanasja huma esklużi mill-għażliet tagħna
ta’ investiment. Kumpaniji li jipproduċu farmaċi li jwasslu għall-abort (l-abortifaċjenti) huma wkoll esklużi.

L-Analiżi Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza (ESG)
Il-filosofija tagħna tippromwovi l-industriji li joħolqu l-istandard għall-ġenerazzjonijiet futuri. Inħarsu lejn
kumpaniji li x’aktarx ikunu huma fuq quddiem nett fis-segment tagħhom u joffru prodotti u/jew servizzi
sostenibbli. Nikklassifikaw lil dawn l-organizzazzjonjiet bħala dawk li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-lum mingħajr
ma jtellfu mill-kapaċità tal-ġenerazzjonijiet futuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ għada. Wara li jkun għamel din
l-analiżi nonfinanzjarja, il-maniġer tal-investimenti jieħu passi biex jiddeċiedi jekk jinkludix jew jeskludix
l-organizzazzjoni mill-għażliet fejn jista’ jinvesti l-Fond. Din l-analiżi addizzjonali ssir biex jiġi assigurat li
l-organizzazzjonijiet li jieħdu miżuri pożittivi favur il-ġenerazzjonijiet futuri jiġu ppremjati waqt li dawk li
jħallu impatt soċjali negattiv jiġu penalizzati.
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Meta nikkunsidraw dawn l-investimenti nħarsu lejn il-materji li ġejjin:
L-Istrateġija Ambjentali
L-istrateġija adottata trid tirrispetta l-liġijiet attwali dwar kwistjonijiet ambjentali, u aħna niffavorixxu lil
dawk il-kumpaniji li jmorru oltre u jħossu responsabbiltà għall-impatt ekoloġiku tagħhom u huma impenjati
li jimmassimizzaw l-użu tar-riżorsi.
Il-bidla fil-klima hija l-akbar sfida li se jkollna quddiemna fis-snin li ġejjin. L-investimenti tagħna se jiffokaw
fuq l-użu ta’ sorsi ta’ enerġija alternattiva u li tiġġedded u fuq it-tnaqqis tat-tinġis iġġenerat mit-teknoloġiji
użati llum. Aħna nistmaw il-ħajja umana u nappoġġaw kull azzjoni li tikkontribwixxi biex ikollna ħajja aħjar
u għomor itwal. Madankollu nemmnu bil-qawwa li l-użu tal-annimali għall-ittestjar tal-kosmetiċi hu ta’
min jikkundannah.
Kull organizzazzjoni tiġi meqjusa fuq il-bażi tal-impatt ambjentali skont l-industrija fejn tappartjeni.
Meta neżaminaw l-investimenti fuq il-bażi tal-istrateġiji ambjentali aħna nidħlu fil-materji li ġejjin:
• L-impatt ambjentali
• Il-kura tal-ambjent
• Il-bijodiversità
• Il-materjali kimiċi
• Il-bidla fil-klima
• L-użu tal-annimali fl-ittestjar tal-kosmetiċi.
L-Istrateġija Soċjali u tax-Xogħol
Nirrikonoxxu l-impatt li l-kumpaniji għandhom fir-relazzjonijiet tagħhom mal-impjegati, il-klijenti u
s-soċjetà, mhux biss f ’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti jew servizzi imma wkoll bl-imġiba tagħhom
mal-partijiet kollha interessati. Aħna nfittxu li ninvestu f ’dawk il-kumpaniji li jagħrfu dan l-impatt potenzjali
u konxjament jadottaw l-aħjar prattiċi fl-operat tagħhom, li juru impenn fl-użu ta’ standards internazzjonali,
u li b’mod ġenerali jagħmlu kontribut pożittiv lis-soċjetà.

It-Tieni Parti
Il-Politika tal-Etika għall-Gvernijiet, Stati u
Organizzazzjonijiet Supranazzjonali
Introduzzjoni
Aħna nemmnu bil-qawwa li wieħed għandu jibqa’ sod fil-valuri tiegħu, hu kemm hu attraenti l-investiment
li jkun qed jikkunsidra u soda kemm hi soda l-entità li tkun qed toffrih. Madankollu, meta wieħed janalizza
gvernijiet, stati u organizzazzjonijiet supranazzjonali, il-kriterji li jintużaw għandhom ikunu modifikati,
peress li hemm differenza bejn l-għamla u l-funzjoni ta’ stat u dawk ta’ entità kummerċjali. Aħna għamilna
dan mingħajr ma kkomprometejna l-valuri bażiċi li nħaddnu.
L-espressjoni “gvernijiet u stati” tiġbor fiha l-pajjiżi, entitajiet statali u gvernijiet lokali kollha. Biex wieħed
jifhem aħjar, għandu jassumi li kull fejn jissemma gvern f ’dan id-dokument dan ikun jinkludi wkoll id-diversi
korpi pubbliċi, stati federali u gvernijiet lokali li jista’ jkun hemm fi ħdan Stat Sovran.
Gvern jiġi mgħarbel l-ewwel bl-applikazzjoni tal-filtru negattiv u mbagħad billi jgħaddi mill-analiżi ESG. Il-filtru
negattiv u l-analiżi ESG ġew imfassla apposta biex tkun tista’ ssir analiżi xierqa tal-“livell tal-etika” ta’ gvern, u
biex jaġevolaw biss lil dawk il-pajjiżi li għandhom għal qalbhom il-ġid tas-soċjetà tal-lum u ta’ għada.
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Il-Fond m’għandux il-kapaċità li jagħmel hu stess l-analiżi primarja u diretta tal-istati individwali. Għaldaqstant
ikollu joqgħod fuq l-analiżi ta’ dan it-tip li ssir minn aġenziji rinomati. L-azzjonisti jistgħu, jekk jixtiequ, jitolbu
li jaraw il-lista tal-aġenziji li jintużaw għal dan il-għan.

Il-Kriterji ta’ Filtrazzjoni Negattiva tal-Investimenti
fil-Gvernijiet
Il-Ħarsien tad-Drittijiet Ċivili u Politiċi
Kull gvern huwa analizzat fuq l-imġiba tiegħu fl-oqsma tad-drittijiet ċivili u politiċi. Jiġu mgħarbla aspetti
differenti ta’ dawk l-oqsma sabiex ikun jista’ jingħata punteġġ finali. Dawn l-aspetti jinkludu l-libertà reliġjuża,
ir-rispett għad-drittijiet umani, il-libertà ta’ tgawdija tal-ħajja, il-libertà fil-politika, il-libertà tal-espressjoni,
eċċ. Wara dan l-eżerċizzju kull gvern jingħata punteġġ għall-imġiba tiegħu fl-oqsma tad-drittijiet ċivili u
politiċi, u jingħata klassifikazzjoni ta’:
1.
2.
3.

Ħieles
Parzjalment Ħieles
Mhux Ħieles

Il-Fond jinvesti biss f ’dawk il-pajjiżi bil-klassifikazzjoni Ħieles. Barra minn hekk il-Fond jirtira fi żmien
raġonevoli l-investimenti li jkollu fi kwalunkwe gvern li ma jibqax igawdi l-klassifikazzjoni ta’ Ħieles.

L-Analiżi Ambjentali, Soċjali u ta’ Governanza (ESG)
Eventwalment tiġi applikata l-analiżi ESG għal dawk il-gvernijiet li jkunu kklassifikaw bħala ħielsa u jingħata
punteġġ adegwat skont il-kriterji differenti li japplikaw f ’dawn l-oqsma. Kull gvern jingħata punteġġ skont
kif ikun iġġudikat fl-oqsma tal-ambjent, tas-soċjetà u tal-governanza. Jidħlu fil-lista ta’ pajjiżi fejn jista’ jinvesti
l-Fond dawk il-gvernijiet biss li jitqiesu li jkollhom tmexxija sodisfaċenti f ’dawn l-oqsma.
Il-Kuxjenza Ambjentali
Aħna nemmnu li l-gvernijiet għandhom ikunu minn tal-ewwel li jagħtu l-eżempju bis-saħħa tar-rwol ta’
fiduċja li għandhom biex jassiguraw ambjent aħjar għall-ġenerazzjoni tagħna u dawk ta’ warajna. Għalhekk
parti integrali mill-analiżi ESG issir għar-rigward tal-aspetti differenti ta’ kif pajjiż jittratta l-ambjent. Il-punti
differenti li jkunu eżaminati dwar l-imġiba ambjentali huma:
• Is-saħħa marbuta mal-ambjent, inklużi l-piż tal-mard relatat mal-ambjent, it-tniġġis tal-arja, u
l-aċċess għall-ilma tax-xorb u s-sanità;
• It-tniġġis tal-arja;
• L-effetti tal-ilma fuq l-ekosistema;
• Il-bijodiversità u l-abitat naturali;
• L-agrikoltura, is-sussidji u r-regolamenti dwar il-pestiċidi;
• Il-protezzjoni tal-foresti;
• Sajd eċċessiv;
• Pressjoni għas-sajd tal-arzell mal-kosta;
• Emissjonijiet tas-CO2;
• Enerġija li tiġġedded.
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Il-Kuxjenza Soċjali
Il-livell tal-għajxien ta’ pajjiż huwa rifless ukoll fil-miżuri li jittieħdu biex jirregolaw il-ġid soċjali u l-aċċess
għas-suq tax-xogħol. Għalhekk l-aspett soċjali huwa fattur ieħor li jista’ jħoll u jorbot jekk gvern ikunx
inkluż jew le fost dawk fejn il-Fond jista’ jinvesti. L-oqsma differenti li jiġu analizzati huma:
•
•
•

Is-saħħa;
L-edukazzjoni;
Il-livell tal-għajxien.

Il-Governanza
Il-mod kif gvern jiġġestixxi l-governanza, kif ukoll il-kwalità tal-istituzzjonijiet tal-gvern, jiġu eżaminati u
kklassifikati. Il-grad jiġi determinat minn analiżi komprensiva ta’ dawn il-fatturi:
L-Effettività tal-Gvern
Dan l-indikatur jirrifletti l-mod kif inhuma perċepiti l-kwalità tas-servizzi pubbliċi, il-kwalità tas-servizz
ċivili u kemm hu indipendenti mill-pressjoni politika, il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni tal-politika, u
l-kredibilità tal-impenn tal-gvern għal dik il-politika.
L-Istabbilità Politika u n-Nuqqas ta’ Vjolenza
Dan l-indikatur jirrifletti l-perċezzjoni għar-rigward tal-possibbiltà li l-gvern ikun destabbilizzat jew imneħħi
b’mezzi antikostituzzjonali jew vjolenti, inkluż bi vjolenza jew terroriżmu li jkollhom motivazzjoni politika.
Is-Saltna tad-Dritt
Dan l-indikatur jirrifletti l-perċezzjoni ta’ kemm fil-pajjiż hemm fiduċja fl-ordni soċjali u fl-osservanza tarregoli tas-soċjetà, speċjalment fil-kwalità tal-infurzar tal-kuntratti, il-jeddijiet tal-proprjetà, il-pulizija u
l-qrati, kif ukoll kemm huma komuni l-kriminalità u l-vjolenza.
Il-Korruzzjoni
Dan l-indikatur jirrifletti l-perċezzjoni ta’ kemm dawk li għandhom poter pubbliku jużawh għall-gwadann
personali, sew jekk il-korruzzjoni tkun fuq skala żgħira kemm ta’ forom akbar, kif ukoll ta’ kemm l-istat
jista’ jkun “inħataf ” minn xi klassi jew interessi privati.
Il-Kwalità Regolatorja
Dan l-indikatur jirrifletti l-perċezzjoni għar-rigward ta’ kemm il-gvern ikun kapaċi jfassal u jimplimenta
politika u regoli sodi li jippermettu u jinkoraġġixxu l-iżvilupp tas-settur privat.
Wara li jkunu saru dawn l-analiżi u kull gvern ikun ingħata l-punteġġ skont kif mar fit-tliet taqsimiet, jiġu
magħduda biss mal-lista tal-investimenti aċċettabbli dawn il-gvernijiet illi l-livell tal-imġiba ESG tagħhom
ikun irriżulta sodisfaċenti. Il-lista tal-investimenti aċċettabbli tkun riveduta kull sena.

Investiment f ’Organizzazzjonijiet Supranazzjonali
Meta nitkellmu fuq Organizzazzjonijiet Supranazzjonali nkunu nifhmu organizzazzjonijiet jew korpi
internazzjonali li fihom ikunu membri aktar minn stat wieħed. Qabel ma Organizzazzjoni Supranazzjonali
tiġi mdaħħla fil-lista ta’ investimenti aċċettabbli trid issir analiżi tal-membri individwali u tal-għan talorganizzazzjoni jew korp. B’mod ġenerali l-analiżi tkun ibbażata fuq il-parametri mfissra f ’dan id-dokument
għar-rigward ta’ Stati, sa fejn dawn huma kompatibbli. Din l-analiżi ssir kull sena, u l-Fond joħroġ fi żmien
raġonevoli mill-investiment li jkollu f ’Organizzazzjoni Supranazzjonali kemm-il darba din tiġi maqtugħa
mil-lista tal-investimenti aċċettabbli.
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